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Úvod.

Druhý díl naší práce navazuje sice pímo na knihu první,

ale liší se od ní vskutku nejedním podstatným rysem. V knize první

zabraly velikou ást obecné úvahy o základech, které podpíraly

panovnickou slávu posledních Pemyslovc a na nichž spoíval

ústavní i spoleenský ád státu eského na poátku 14. vku. Pi
jejich vylíení bylo pak namnoze teba zajíti hluboko do minulosti,

rozšíiti tak valn eišt vypravování a dáti mu klidnjší tok.

V knize druhé pevládá naproti tomu skoro veskrze prudký spád

a var rozmanitých událostí, stísnných v rámec nkolika let bouí

a náhlých pevrat, jež provázely pád moci korutanské a zakotvení

nového rodu panovnického v zemích eských. Proto vzbudí drobná

malba, kterou jsme se snažili vystihnouti toto ovzduší, v tenái snad

dojem únavného neklidu, ale nebylo vskutku možno vésti si jinak.

nebo práv tato zmatená promnlivost, pi níž cpisoda takka

stíhá episodu, jest význaná pro ona léta pechodu, kdy život ve-

ejný v Cechách byl mocn rozvolnn a pedivem svým ovíjel

rozliné vrcholky spoleenské mnohem nepravidelnji než kdy

ped tím, takže osobní sklony a nálady elných jednotlivc mly
na osudy celku vskutku vliv peveliký. A pihlédneme-li k vci

bedliv, shledáme nadto snadno, že se i tu pod zpnným divoce

povrchem domnlé náhodnosti skrývají a mocn úinkují tytéž

síly základní, jejichž nenáhlý vzrst a zrání za doby pedchozí

jsme byli sledovali již v první knize.

Tak pokraoval zejména dsledn souboj panstva eského

s nositeli koruny o moc v zemi i v této dob a dospl k výsledkm

neobyejného dosahu. Na chvíli se zdálo sice, že mladý král Jan

naváže zdárn na ddictví rodu Pemyslova, že obnoví valn po-

kleslou moc panovnickou v echách a stlaí nároky oligarchie

šlechtické, bujn vzrostlé za rozvratu doby korutanské. Než

úspch ten nepotrval, protože první panovník lucemburský
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opravdu neml pevné vle a soustavné ukáznnosti, jaké žádal

zápas s mocí panstva, zocelenou vývojem tém stoíetým. On,

který posléze do knihy djin zapsal vlastní krví pyšnou prpovd
o králi eském z boje neprchajícím, projevil ve svízelném zápolení

vnitním o panovnická práva v echách rozhodnost a vytrvalost

velmi nedostatenou. Po nkolikerém, kolísavém nábhu složil

roku 1320 znechucen svou zbra vbec a ponechal panským sou-

pem bojišt tak bez výhrady, jako by se byl zachvl ped tra-

gickým osudem nkterých svých pedchdc na královském

stolci eském a odchodem do ciziny mu chtl uniknouti. Zem
koruny eské mu zstaly sice i pak podstatnou oporou a obasným
zdrojem píjm pi tkavém dobývání jiných panství, ale jeho

svazek s královstvím byl dokonale uvolnn, takže se echy zmnily
takka v republiku, ovládanou nkolika velmožnými rody a jen na

venek piodnou vetchým pláštíkem monarchických ád.
Takový- byl tedy výsledek dlouhého zápasu, který naploval

djiny naše od poátku 13. vku ; velmožové zvítzili nade všecko

oekávání, rozchvátili takka veskeren spolehlivý podklad moci

panovnické a vyšinuli se vysoko nad ostatní tídy národní. Úspch
jejich byl z ásti ovšem jen doasné trvalosti, ale pes to nesmírn
dležitý pro všecek další vývoj. Nebo akoliv syn Janv, slavný

Karel ÍV., obnovil, jakmile jen ponkud vyspl, tuhým úsilím

zápas otcem opuštný a s podporou, již mu dávala koruna císa-

ská i zkušenosti získané v pokroilém ovzduší románském, povznesl

znova k nebývalému lesku královskou dstojnost v echách,
nedovedl pece ani on již úpln setíti hlubokých stop, jež v ústrojí

státním zanechalo období pedchozí. Kompromisy, jež mu bylo

uzavírati s odporem velmož eských v rozliných otázkách,

na píklad pi marném jednání o novou, ádnou úpravu zemského

práva, to dosvdovaly stejn jako pozdjší osudné srážky jeho

syna, Václava IV., s urozenými jednotníky. Pemocné postavení

stavu panského zstalo vbec význaným rysem pomr eských

a neotásly jím v podstat ani boulivé pevraty doby husitské,

pi nichž konec konc zabrání zboží duchovního jen ješt upevnilo

moc šlechty v zemi

.

Na vývoj djin eských mla tato pevaha rod šlechtických,

sousteujících ve svých rukou ohromná latifundia, zajisté vliv

velmi neblahý, který teprve dnešek se snaží rázn odiniti. Bylo

by však nesprávné, kdybychom pi tom úpln zapomínali na sku-
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tenost, že táž vc mla zárove svrchovanou dležitost pro za-

chování a zdárný rozvoj jazyka eského, že pomohla podstatn

ochrániti zemí našich ped hrozící germanisací. Nebo trvalé

zesílení moci korunní na poátku doby lucemburské ohrožovalo

vskutku nemálo jejich eskost.

Panovníci, kteí došli v echách vlády po roce 130G, opí-

rali se ješt mnohom více, než inívali Pemyslovci, o cizince,

o vznešené rádce a bojovníky z íše pivolávané, o nmecké opaty

zámožných klášter a konen i o bohatý, nmecký patriciát

pedních mst eských, a to vše bylo velmi nebezpené našemu

národnímu vývoji. Zvlášt rychlé mohutnní nmeckého m-
šanstva. Obrátíme-li zrak do nejbližšího sousedství, kde nmecký
píliv skoro úpln zvítzil nad národním, slovanským rázem

kraje, na píklad do Lužice nebo do Dolního Slezska, shledáme,

že dokonalé znmení tu bylo z nemalé ásti dílem mst, která

v tchto oblastech dosáhla zvlášt znamenitého podílu na život

veejném. Jak znanou moc mlo v pozdjším stedovku na

píklad šestero pedních obcí v Horní Lužici nebo nkterá mst.'

ve Slezsku! Vratislavští v prbhu 14. vku nabyli takového

vlivu na veškeré vci zemské, že, zastiujíce stavy ostatní, stali

se initelem takka rozhodujícím v této konin ; Karel IV.

mohl jejich konšely povovati i zemským hejtmanstvím a roz-

hodováním spor knížecích. To usnadnilo zajisté podstatn trvalou

pevahu jazyka nmeckého v severním sousedství ech i ve stední

oblasti pooderské a také v echách by byl patrn vývoj šel po-

dobnou cestou, kdyby nmecký živel, vysplý pod ochrannou zá-

štitou silné moci korunní, tu byl dosáhl cílu, k nímž zjevn spl
v letech následujících po vymení rodu Pemyslova.

Nebo cíle ty opravdu nebyly skromné. Ukázal to zejména

ruku 1309 odvážný pokus patriciátu pražského a kutnohorského

<> násilný pevrat ád zemských zajetím pedních velmož.
P. vrat ten nebyl jen ukvapeným výbuchem náhodné nálady

v dob boulivého rozvratu ; byl to vskutku význaný projev

ctižádostivého sebevdomí, jímž se Nmci v echách znenáhla

naplnili. Neobyejné bohatství, kterým je zahrnul kvapný hospo-

dáský vývoj minulých let, tlailo se tu neodbytn také na politické

pole a šastný úspch ráznél nábhu mohl Praze a vbec nmecké
plutokracii v zemích eských zajistiti nepochybn podíl na život

veejném ješt významnjší, rsž jakého vskutku dosáhla slezská
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Vratislav. A jak by byla ta vc ohrozila naši národní budoucnost,

oceníme snadno, uvážíme-li, že nikdy nebyl kraj eský tak jako

tehdy na všech stranách rozhlodán povlovnou invasí nmeckou,
která jej naplnila hustou sítí osad vesnických, horních i mstských,

tu roztroušených, onde však jež zjevn splývajících v souvislé

ostrovy a pásy. Zem na poátku 13. vku ješt tém veskrze

slovanská stala se v prbhu jediného století zejm dvoujazynou

a nmetí „hosté" prozrazovali nepokryt, že sem nepišli jen pra-

covati, nýbrž že chtjí vládnouti a užíti všestrann své hospo-

dáské vtší síly.

Nikdy snad nebylo nebezpeí naší vci národní vskutku tak

veliké jako tehdy, kdy mocná zbra, kterou dává bohatství,

u nás tkvla pedevším v rukou nmeckých klášter a nmeckých
mst. Zejména pední rody patricijské v mstech se netajily

svou rozpínavou ctižádostí, kupujíce rozsáhle zboží i hrady panské,

uvádjíce svým úvrem v závislost šlechtu i dvr a domáhajíce

se zejm vdí úlohy v ádu zemském. Šlechta feudální inívala

ráda moc svou, o me openou, zdrojem bohatství; nyní se však

mlo naopak bohatství, získané dmyslem a pílí hospodárnou,

mšanským povýšencúm státi zdrojem moci a stupnm k povzne-

sení spoleenskému. Vydatného odporu proti tomuto pevratu

nebylo se pak nikterak možno nadíti od moci královské, nebo
panovníci eští vidli práv v rozkvétajících mstech a bohatých

klášterech nejbezpenjší oporu ; ídili se až pespíliš známou

prpovdí uherského krále Štpána, že prý „království, kde vládne

jediná e a jediný mrav, jest slabé a kehké." Šlo tedy o to,

nalezne-li národní zájem eský jinde dostatek silných ochránc,

kteí by jej podepeli a probudili v eském prostedí ješt v as ná-

ležité úsilí obranné. Pouhý pudový odpor širokých vrstev domácích

proti plození cizinc, který v echách trval jist odedávna, nebyl

nikterak dostatenou zárukou ; národní hnutí, má-li býti úspšné,

žádá kladných cíl uritých a silných osobností vdích. A tu se

ukázala vskutku vítanou posilou ohrožené vci eské v rozhodné

chvíli vyšší šlechta práv svým tuhým odporem proti ádné moci

panovnické a dychtivou touhou po všemožném rozmnožení moci

vlastní.

Na sklonku doby pemyslovské hrozilo ovšem jí samé znenáhlé

znmení píliš ochotným pijímáním cizího mravu dvorského

a vzrostlým stykem s panstvem ze sousedních konin íšských;

zejména ty rody urozené, které se byly nejvíce zmohly hospodá-
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ským rozmachem doby kolonisaní a vládly veli^mi statky,

jevily se takka již odcizeny vlastnímu národu. Ale práv v nich

žárlivost na soutž cizích dvoan, mocných v rad královské, a

srážky s rozpínavostí mšanskou vzbudily znenáhla pec náladu

protinmeckou a otevely duši jejich hlasu nkterých „nelstivých

pátel jazyka eského," kteí již od dob Pemysla II. Otakara

zdvíhali varovný náek na hrozivý postup nmectví. I odhodlalo

se panstvo eské postaviti stj co stj silnou hráz pílivu cizincu

urozených i plebejských zjevným odporem proti nárokm mšanu
a soustavným nátlakem na panovníka aby bránil dalšímu plození

Nmc v zemi. Pohnutky, jež je k tomu pivedly, byly sice na-

mnoze jen sobecké a nevaln píznivé zevní moci státu eského,
ale vc zpsobila zárove podstatnou zmnu ve vlastní bytosti

šlechty eské; zachovala ji celku národnímu a nauila ceniti

pednosti rodného jazyka. A to bylo pro další osudy naší vlasti

svrchované dležitosti. Jen tak stalo se uvdomlé cítní vlaste-

necké, živoící dotud v kroužku nkolika vzdlaných klerik,

silou otásající vrcholkem spolenosti národní, a splývajíc pirozen
se stavovským zájmem šlechty, nabylo naráz odvahy k projevm
prudké ožehavosti a smlého rozmachu.

Teprve tím, že vyšší tída feudální, jež si dotud byla tolik obli-

bovala skládání veršovc nmeckých, zatoužila po básnickém
tvoení v rodné mluv, nalezlo písemnictví eské dostatek tená,
nabylo schopnosti pokroiti od prvních, nesmlých krk a zaá-
tenických pokus pekladatelských k úspšné soutži s cizími

vzory umlými a podepelo tak mocn nárok jazyka eského na
rovnocennost s ostatními národy evropskými. Svžím pízvukem
národním dostalo se dávnému soupeství panstva eského s mocí
korunní na poátku 14. vku pak zárove aspo ponkud vážnjšího
posvcení duchovního a ušlechtilejší podstaty ; v dlouhém zápolení

svta germánského a slovanského na pd naší vlasti staly se

snahy jeho kapitolou vskutku dležitou, která podstatn pispla
k tomu, že se soužití eského a nmeckého kmene v zemi neskonilo
jako ve Slezsku úplným pemožením a umlením plemene domácího.
Nebo, a byla srážka velmož eských s bohatým patriciátem

nmeckým na poátku 14. vku jen jakousi pedvojovou šarvátkou,

zastavila pece ve mnohém další postup nmecký a zachránila e-
skému živlu dležité body oprné pro rozhodný boj, který pinesla

pak doba husitská.
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Velmožná spolenost panská vítající s pochvalou vý-

razná hesla vlastenecká kroniky Dalimilovy, byla vskutku ješt

velmi daleka poctivé ukáznnosti a istých hledisek ideových, ale

byl tu aspo nábh k nim a ruka osudu, vedoucí djiny národ,

užívá pi svém podivuhodném díle vbec nejednou prostedk na

pohled velmi nedokonalých, ídíc jednotlivce na dráhu, jejíž plný

d^sah jest jim cizí. Vždy cosi podobného se opakovalo vlastn

u nás i v devatenáctém vku. O záchranu eského živlu ve chvíli

nejtžšího útisku zasloužila se tehdy pedevším hrstka skromných

vlastenc svou uvdomlou láskou k rodné mluv a snahou,

uiniti ji zase dokonalým nástrojem umleckého a vdeckého

tvoení. Jakmile však veliké pevraty souvké otevely hnutí

eskému také politické jevišt, bylo nutno hledati podporu šlechty

domácí. Ona zstala národu sice vtšinou cizí; jsouc píliš zatížena

neblahým ddictvím protireformace, nedovedla s ním již pirozen

splynouti a dbala také nepokryt pedevším svých vlastních

zájm, ale v státoprávním boji zesílila pece frontu eskou aspo
doasn, až do té chvíle, kdy národu politicky vysplému nebylo

již teba její vratké pomoci. A nejinak bylo i v 14. vku. Také

tehdy prospla souinnost velmožného panstva, stavovským

zájmem proniknutého, eskému hnutí nemálo v dob vážného nebez-

peí a pomohla pipravovati základnu, na níž se v pozdjší dob
národní sebevdomí tak mocn mohlo rozvinouti.

Zásadní otázky ty dávají tedy psobivé, obecné pozadí pohnutým

událostem let 1308—1320, zvyšujíce zárove nemálo náš zájem

© jednotlivé osoby, které tehdy stály v popedí djinného života

eského a z nichž nkteré, jako na píklad Jindich z Lipé, Eliška

Pemyslovna nebo pan Vilém z Valdeka, pímo sálají prudkou

silou životní a poutají pozornost djepiscovu výrazností svých

snah. Ale pi vylíení všech tchto událostí bylo nutno dotknouti

se i jiných strun.

Na vývoj vcí eských v dob té mly podstatný vliv také

styky se sousedstvím, nemálo zmnné od té chvíle, co království

ztratilo svou pvodní, domácí dynastii. Za posledních Pemys-

lovc zasahoval stát eský mnohonásob do kraj okolních

a uroval namnoze jejich osudy, vyrstaje posléze v nejvtší

moc stedoevropskou, spiatou s íší ímskou jen zcela volným

svazkem. Potom se však vci ty obrátily rychle v opak. Cizina

zasahá do zemí eských pemocn, rozliný lid válený z Korutan,
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1Javor, Míšn i Rakous je hubí, a na konec spoutává nový král,

pivolaný až z Porýnska, jejich vývoj s djinami íšskými tak

úinn, že bylo také našemu vypravování zvtšenou mrou pi-

hlížeti k vci té, zatoulati se nejednou daleko do zahranií a sledo-

v ti pozorn události velmi odlehlé, jako byla teba volba a ímské
tažení Jindicha VII. nebo vleklý zápas Ludvíka Bavora s Fridri-

chem Rakouským o královskou dstojnost ; vždy jejich prbh ml
opravdu nemalou dležitost i pro vnitní djin}7 eské a zejména

znaný vliv na zápas mezi korunou a panstvem, který za krále

Jana dospl také proto ke koncm tak podivným, že mladv pa-

novník, svázav se od poátku píliš tsn s událostmi íšskými,

byl jimi úpln zabaven a nedovedl prostedí eskému vnovati
tolik zájmu, kolik bylo teba.

Tyto zášlehy cizích otázek zpestily tedy znan látku naší

knihy a daly zárove mnohým otázkám jejím ráz výslovnji mono-
grafický, než ml díl první, laskavý tená smíí se však za :

isté

s i t( -uto zdánlivou pítží, uváží-li, že nám šlo v skromném výstihu

nkolika málo let z dlouhé historie národní pedevším o to, abychom
podali obraz vystihující pokud možno nejúplnji souvké ovzduší

? mi jeho pedpoklady. A zem eské, ležíce v srdci Evropy,

byly tém v každé dob svého vývoje vydány tolikerým a tak

podstatným nárazm a vlivm zvení, že by bez jejich náležitého

osvtlení wlíení naše zstávalo vru kusé.
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Nový král ímský a eská otázka.

Schopnost státnická se projevuje zpravidla také dokonalým

využitím šastných náhod a píležitostí. Smrt krále Albrechta byla

takovou š tstnou a nepedvídanou náhodou, které poskytl osud

Jindichovi Korutanskému. Krvavý in Jana Parricidy zbavil jej

úhlavního nepítele a umožnil mu smír s rodem habsburským,

takže od srpna 1308 již nikdo zjevn neusiloval o jeho vytlaení

z Cech, nikd o h> n ohrožoval zvení. Avšak smrt Albrechtova

mu pinášela ješt jinou, zjevnou výhodu. Jindich mohl nyní

s ostatní ni kurfity rozhodovati o tom, na í hlavu bude vložena

koruna ímská, a obnoviti pi tom vliv eský v íši podobn, jako

to byl kdysi uinil Václav II. po smrti Rudolfa Habsburského.

Bylo jen teba vésti si obratn a nepromeškati vzácné chvíle.

Ale pravé pi této zkoušce státnické dovednosti Korutanec ukázal

zejmou nedostatenost a uspíšil tím svj pád. K náležitému oce-

nní jtho postupu jest ovšem teba, dotknouti se aspo nkolika

slovy obecných pedpokladu volebního jednání.

Z ivraždním Albrechtovým stanuly Nmecko i ostatek íše

ímské zcela mimo oekávání znova ped napínavou hrou volby

královské, o jejímž výsledku nebylo možná pedpovídati nic bez-

peného. N b > v pohnutém ruchu své desítileté vlády král

Albrecht vskutku nebyl s to, aby svému potomstvu zabezpeil

trn, jehož se byl á domohl bojem a záhubou pedchdcovou.

Evropou se sice trousily povésti o tom, jak prý zamýšlel zjednati

rodu habsburskému ddiné panování v Nmcích, nabízeje za to

neobyejné ústupky i papeži i králi francouzskému; ale byly to

patrn jen pian ' dohady nezasvcených. Stízlivý Albrecht sám

se zajisté nik d k podobnému útoku na pevnou tvrz

volebního práva pedních knížat nmeckých, rozhodujících

hlas< o stolci ímském
;
jemu by bylo nepochybné úpln

Suita, Dv? knihy eských díjin II.



postailo, kdyby si byl mohl vas zabezpeiti nástupnictví nkte-

rého syna, a hned od roku 1299 obíral se znova a znova jednáním

k tomu hledícím. Ale ve vci té tarasil mu cestu nejprve spor

s papežem, a když konen pece dosáhl aprobace, upoutal všeckv

jeho síly zápas s Pemyslovci a boj o jejich ddictví. Vyjednav; 1

sice ješt v posledních msících svého života znova o tom, jak by

jízdou ímskou a korunovací císaskou usnadnil volbu synovu,

ale vše to kleslo s ním v hrob v kvtnu 1308 a na svobodném roz-

hodnutí kurfit zstalo, jak vyplní velikou mezeru, kteiá vznikla

neoekávanou smrtí královou v složité soustav svtských mocí

západního kesanstva.

Že úkol snadný nebude, bylo zejmé, nebo hned v prvních

msících mezivládí pihlásil se neobyejn veliký poet nápadník.

Nejstarší syn Albrechtv, Fridrich Rakouský, byl ovšem také mezi

nimi, ale na nm neutkvívaly zraky souvkovc nikterak s naptím
tak znaným jako kdysi na jeho otci po smrti Rudolfa I. Z ostat-

ních pak jihonmeckých knížat vystupuje vedle nho záhy bavorský

falckrab Rudolf. Zárove se mluvilo i o vyhlídkách volby lant-

krabte míšeského Fridricha nebo nkterého z markrabat brani-

borských. A na tom všem nebylo dosti, nebo výbr se neobmezo-

val na pední knížata íšská. V obecné pamti tkvla ješt pevn
vzpomínka na to, jak vzájemná evnivost volitelv a jejich strach

ped pánem v pravd mocným uvedly na trn ímský nejednou

pouhá hrabata, jako byl Vilém Holandský, Rudolf Habsburský

nebo Adolf Nasavský, a proto nejasné pítmí volebního jednání

probouzelo ve mnohém drobnjším pánovi íšském zjevné nebo

aspo polou piznávané nadje na podobnou velikou výhru.

Tak se uvažovalo v severním Nmecku až do poslední chvíle

o vyhlídkách anhalského hrabte Albrechta ; a zvlášt u etných
drobných vévod a hrabat na levém behu Rýna a v Nizozen í

zpsobila zpráva o smrti Albrechtov znané vzrušení. Již dne

11. kvtna 1308 sjel se jich nemalý houfec k vévodovi brabant-

skému do Nivelles, aby se smluvili o spoleném postupu a navzájem

si zajistili nkteré výhody pro pípad, kdyby se snad kdokoliv z nich

stal božím dopuštním a volbou kurfit ,,roy Allemagne".
Nebyl tedy v íši vru nedostatek nápadník na uprázdnný

trn a jejich všemožná úsilí, navzájem se proplétající, zpestovala

od poátku obraz volebního jednání. Zárove však mocn kížil

jednání to, aspo v prvních msících, také nárok z vní, totiž



kandidatura piince francouzského, kterou posunovala v ped silná

ruka krále Filipa Sliného. Nebylo to sice, jak víme, po prvé,

co Kapetovec sáhal po korun ímské, ale tentokráte se úsilí to

jevilo ješt více než kdy ped tím pirozeným následkem djinného

vývoje.

Byla roku 1308 Francie, ozáená nedávným vítzstvím

nad stolcem papežským a vzrostlým vdomím kulturní pesily,

nepochybn mnohem dstojnjším ddicem odkazu Karla Velikého

než rozervané Nmecko, kde se nepodailo ani rázné ruce prvních

Habsburk obnoviti ád monarchický tak, aby byl dostateným
základem ke vzkíšení dstojnosti císaské, odpoívající již

tém šedesáte let. Moc král francouzských vyrostla sice

v zejmém odporu proti svtovládným nárokm nástupc Oty

Saského, ale pes to dobe oceovali i ve Francii, jak podstatnou

složkou myšlení souvkého jest idea císaství ímského, spojují-

cího nepetržitou páskou pítomnost s dobou vtlení Kristova
;

vdli, že veliká obec kesanská stále ješt doufá v pravého cí-

sae, který by zabezpeil obecný mír v Evrop a znovu dobyl Svaté

zem, kde upadl roku 1291 Akkon, poslední zbytek panství ki-

žáckého, do rukou nevících. Že neklidná oblast jazyka n
kého, rozchvácená drobnými knížaty, opravdu nemže dáti

kesanstvu takové hlavy, vytýkal již Pemysl II. na sklonku roku

1273 ústy biskupa Brunona Olomuckého ; nyní, když už cd té

d< by uplynulo více než ticet let, byla pravda ta ješt zejmjší
a zvlášt ve Francii vítzilo pesvdení, že jen rod Kap*, túv jest

povolaným dlníkem k velikému dílu.

Dynastie ta, ovládnuvši pevn vtšinu staré Gallie a vedlejší

odnoží svou i Neapolsko a zem koruny sv. Štpána, jevila se

souvkému básníkovi florentskému ohromným, hokým stromem,

jehož vtve stále Šíe zastiují všecek svt. Také epické básnictví

francouzské nedávalo zapomenouti skutenosti, že tžisko nkdej-
šího „regnum Francorum" bývalo kdysi na Sein a Loie, nikoliv

v Nmcích. Jméno Karel, které se v 13. vku ujalo v královském

rod francouzském, ukazovalo význan, kam až sahalo psobení
tchto vzpomínek. Nejwmluvnji ovšem vyslovil tuto náladu

známý publicista souvký Pierre Dubois, který obšírnými trak-

táty znovu a znovu dokazoval, že svt bude ádn upraven teprve,

až se vrchní vlády nad kesanstvem ujmou Francouzové jakožto

plus raison. I

~" a až na n pejde také hod]

1*



císaská. Státníci Filipa Sliného pijímali ovšem jen se shoví-

vavým úsmvem nadšené vývody provinciálního právníka z Cou-

stances, ale útoná nálada vznikajícího imperialismu francouz-

ského byla v nich velmi jadrn vyjádena ; a také roku 1308, sotva

se svtem rozlétla zpráva o vražd Albrechov, sedl Dubois nepro-

dlen k pultíku a napsal podrobný memoriál o tom, jak by mlo býti

užito nenadálé píležitosti.

V jeho výpotech byl ovšem pední položkou papež, pevn
spoutaný vlivem krále Filipa. Podle pání Petrova ml Kliment V.

na koncilu, kvapn svolaném, pesvditi nmecké kurfity

o tom, že, volíce poád nedostatené panovníky za krále ímské,

pozbyli práva, které jim byl propjil stolec papežský; že prý

tím dali vzrsti nesnesitelnému zmatku ve všem kesanstvu
a proto nemají dále rozhodovati o volb císaské. Na odškodnou

bude snad poteba podliti je tím oním hrabstvím a dáti jim i pen-
žitou náhradu, dstojnost císaskou však nech udlí papež sám
svou provisní mocí králi francouzskému, a ten, až ukoní jako

nestranný rozhodí neustálé války v Nmcích a uchystá penzi

vytženými právem císaským z bohaté Itálie velikou výpravu do

Svaté zem, a dá kesanstvu vytoužený vný mír.

Slyšíme tu tedy hesla, která i pozdji ješt nejednou, ovšem

s rozlinými zmnami, burcovala ctižádost francouzskou, až se jim

za dn Napoleona I. dostalo chvilkového splnní a koneného
zmaru. Ve dvorské rad krále francouzského roku 1308 jist

neuvažovali doopravdy o takovém postupu, tebaže rukopis trak-

tátu Petrova nalézáme práv v pozstalosti jednoho lena této

rad}/. Vždy ve chvíli, kdy Dubois teprve skládal své smlé návrhy,

byl Filip Sliný již dávno zabaven horlivou diplomatickou inností

k získání koruny císaské, ale nikoliv pro sebe sama a také ne cestou

tak pevratnou, k jaké radil náš publicista. Král Filip IV. jist

ani chvíli nedoufal, že by bylo vskutku lze upíti knížatm nmec-
kým práva na volbu anebo pímti je k tomu, aby si zvolili pánem
mocného krále francouzského. Jemu stoilo, mohl-li snad uiniti

Nmecko podobnou sekundo^miturou rodu Kapetova, jako bylo

tebas Neapolsko, ovšem sokundogeniturou, jež by byla na hlavním

kmeni rodové i n podstatnji závislá a usnadnila zejména pronikání

moci francouzské k Rýnu a Alpám.

Nebo Filipovi IV. nešlo v pravd tolik o zvuná hesla sou-

vká, o jaká se opírala pedevším Duboisova ,,Recuperatio Terrae



Sanctae"; nikoliv, obecný mír evropský a dobytí božího hrobu

nebyly vlastním cílem životní snahy královy, nýbrž spíše opanování

pestré smsi lén íšských na levém behu rýnském a získání cenných

kus království burgundsko-arelatského. V té vci pak mohlo po-

skytnouti podpory nade vše úinné, podaí-li se mu vsaditi na trn
v Nmcích vlastního bratra, Karla z Valois, otce potomní manželky

našeho Karla IV., Blanky.

Tento princ, skoro tyicetiletý a nevaln nadaný, ale plný

marnivého neklidu a dobrodružného shonu po vysokých úkolech,

ztroskotal již i jakožto nápadník trnu aragonského a byzant-

ského i jako vojevdce a státník Bonifáce VIII. v Toskán a na

Sicilii ; neml pražádné moci vlastní a s úsmškem ho zvali Vlaši

,,Carlo Senzaterra" ; ale bylo lze se nadíti, že práv tato bez-

mocnost jej doporuí nedvivým kurfitm za nápadníka ko-

runy ímské.

Plán volby Karlovy byl tedy v státní rad Filipov rychle

smluven, šlo však o to, postaí-li vliv francouzský v Nmcích
k jeho provedení. A tu ml král za to, že tentokráte mže spolé-

hati aspo na vtší ást volitel, zejména na kurfity duchovní;

nebo tyto inila politika francouzská, strhnuvši papežství do svého

podruí, pedním nástrojem svého postupu k Rýnu. Pímluvou

francouzskou dosáhl roku 1306 stolce mohuského Petr z Aspeltu,

starý prostedkovatel pátelství esko-francouzského, a nedlouho

ped ním nabyl touže cestou arcibiskupství kolínského Jindich

z Virneburka, synek zle prodluženého nmeckého vasala koruny

francouzské, když se byl ped tím smluvn zavázal k vrným
službám ,,svému dobrodinci" Filipovi IV. A také tetí stolec

kurfitský, arcibiskupství trevírské, pešlo podobn nedlouho

ped smrtí Albrechtovou do rukou mladého Balduina, bratra

lucemburskéno hrabte Jindicha, kterýžto hrab již píes deset

let byl oddaným uanem a pensionáem francouzským.

Horlivji než kterýkoliv jiný pán íšský kroužili ponížen oba

Lucembiirkové již dlouho kolem Filipa IV. a hned na poátku

roku 1306 zavázal se hrab Jindich výslovn, že jeho bratr, „a
již dosáhne jakékoliv hodnosti", zstane vrným sluhou koruny

francouzské. Balduin tehdy toužil po arcibiskupství mohuském ;

to mu sice uniklo, ale dv léta potom desáhl aspo Trevíru. Pijav

tedy v Poitiers potvrzení papežské spchal odtud do Paíže podko-



váti Filipovi, ale nedvivý král se nespokojil s díkem ústním
;

slavnostní listinou bylo Balduinovi prohlásiti, že jen ,,pomocí

a piízní krále francouzského" došel arcibiskupství, a pisahati na

evangelium jemu i ddicm jeho ,,foy et loiauté" se závazkem,

že bude podpírati zájem francouzský ve všem, co by nebylo proti

církvi svaté a králi ímskému.

Hned potom došla do Francie zpráva o smrti Albrechtov

a není teba pochybovati o tom, že král znova pipomnl
Balduinovi nedávný jeho závazek, bezpee se pevn tím, že

pomocí jeho i druhých dvou kurfit duchovních tentokráte

pece zvítzí pi volb ímské. Nebo vládnouc trojím hlasem

duchovním, diplomacie francouzská mohla snadno získati

i vtšinu kurfit svtských, ale bylo ovšem teba, aby nabyla

asu k jednání a mohla položiti na váhu také piímluvné slovo

stolce papežského. Proto se vydal Filip IV. bez prodlení sám

do Poitiersu ke Klimentovi V., aby na nm vymohl výslovné

doporuení volby svého bratra, a zárove se obrátil dne 26. kvtna

ke vŠ3m kurfitm se sebevdomým, písemným vyzváním, aby

se nikterak neukvapovali ve vci pro všecko kesanstvo tak vážné,

jako jest volba krále ímského., schopného chrániti církev a osvobo-

diti Svatou zemi, a aby zejména nepistupovali k jednání voleb-

nímu díve, dokud jim papež a král francouzský neprojeví svého

mínní listem nebo zvláštním poselstvím.

Také Jindichovi Korutanskému byl zaslán dopis takový

a jeho nadpis, který zní: „Inclito principi, Heinrico dei gracia

regi Boemie illustri, amico nostro carissi.no", prozrazoval zejm,
že král Filip neml tehdy pražádné pochybnosti ° právu Jindi-

chov k trnu eskému, nýbrž že ml jeho úast pi volb krále ím-

ského za vc samozejmou. Pi tom byl ovšem dalek toho, aby

s Korutancem jednal opravdu jako s panovníkem rovnocenným

a aby se o jeho píze ucházel se šetrností píliš úzkostlivou. Znal

patrn dobe, jak nepevn tkví plíst královský na bedrech Jindii-

chových a. není pravd nepodobno, že král eský mu sám dal

v nedávné chvíli tísn podnt k povýšenému sebavdo ní, ucházeje

se prosebn o obnovení spolku proti Albrechtovi a ocitaje se tím

vi dvoru francouzskému v podobném postavení jako kurfite

duchovní. Lze aspo cosi takového postihnouti v jiném dopise,

který král francouzský zaslal dne 9. ervna z Poitiers do ech
a který pro vzájemný pomr obou panovník jest velmi význaný-



Jednání Filipovo s papežem naiáželo totiž na mnohé obtíže

a nebylo ani tak úspšné, ani tak rychlé, jak si toho pál král

francouzský. Novjší badatelé, zejména K. Wenck,1
), osvtlili

dostaten neupímnou ale obratnou hru diplomatickou, kterou

Kliment V. tehdy pispl k neúspchu Karla z Valois a jež byla

velmi význaná pro podivný pomr prvního papeže avignonského

ke dvoru francouzskému.

Kliment V., muž ducha v jádru nestateného, spoutaný

lakotným sobectvím svých nepot i vleklou chorobou, dosáhl

sice stolce apoštolského jen podporou Filipovou, nesl však nevolky

jho závazku a hrozeb, jimiž jej král francouzský k sob poutal.

Nemaje odvahy setásti je mužným vzdorem a kre se malomocn
pod bíemenem vzpomínek na neblahý pontifikát Bonifáce VIII.,

byl šasten, mohl-li aspo nepímo a potají tu onde zkížiti rozpí-

navé plány svho královského patrona. A v otázce volby krále ím-
ského ml k tomu i jiné, zas idní dvody. Myšlenka, že by rod

Kapetovc získáním koruny ímské ješt více zesílil a císaství

Karla Velikého piodl novým leskem, hrozila stolci papežskému

skrtenou pohromou ; znamenala jeho dokonalé uvedení v podruí

i francouzské, která, vymáhajíc práv na papeži pohoršlivý

proces templáský, projevovala úplnou bezohlednost k zájmm
hierarchie.

Proto se Kliment V. bránil všemožnými výmluvami proti po-

žadavku Filipovu, aby rychlým vysláním svého legáta do Nmec
uložil kurfitm volbu Karla z Valois, a zpoval se dokonce

napsati i pímluvné listy, jež by rovnaly cestu francouzskému

poselstvu, tehdy do íše chystanému. Zatím však míjel drahocenný

as a proto Filip, když se jednání o vci té v Poitiersu již vleklo pes
trnácte dn bez koneného výsledku a odjezd poselstva se tím

valn pozdržel, ml za nutné projeviti bez dalších odklad svou

x
) Clemens V. und Heinrich VII. Halle 1882. V práci té j?ou ocenny

náležit ' výsledky starších monografií o volb roku 1308. Z pozdjších bada-

tel se obírali volbou tou pedevším Fritz Kern v knize ,,Die Anfánge der

íranzósischen Ausdehnungspolitik bis zum Jahr 1308. Túbingen 1908, 298

a W. Schep2lmmn v disertaci „Die deutsche Kónigswahl von 1308.

Halle 1913. Ani ta ani ona práce však nepodává obrazu zcela pesvd-
í. Prameny listinné jsou nejlépe sebrány v Mon. (krm. Const. IV,

1; nkteré dodatky lze nadto nalézti ve sbírce Kernov ,,Acta imperii.

Arr-diac et Franciae ab anno 12(57 ad anmira 1313," vydané v Tubinkách
r. 1911.



vli a pání aspo tomu voliteli svtskému., jehož získání se zdálo

nejsnazším, ale k nmuž opoždní jednatelé francouzští mohli až

naposledy dospti.

To byl král eský Jindich, a proto k nmu vyslal Filip

Sliný dne 9. ervna, ješt než jednání s papežem bylo ukoneno,

zvláštního posla s oním dopisem, který jest tak význaný pro

tehdejší pomr francouzského dvora k Jindichovi Korutanskému. 1
)

Bez velikých okolk oznauje v nm král svého bratra jedin

vhodným nápadníkem ímského království, žádaje, aby se Jindich

„s úinnou pílí" ujal jeho volby, chce-li zachovati píze krále

francouzského a zpsobiti vc jemu zvlášt milou. Již to zní dosti

urit, ale pízvuk ješt uritjší má vta následující. V ní Filip

králi eskému ukládá s nepokrytým dírazem, aby vyhovl jeho

žádosti s takovou pílí a snahou, jaké lze oekávati od jeho oddanosti

Francii, oddanosti, na kterou král spoléhá. Slavnostní poselstvo do

Nmec vyjede prý co nejdíve, ale král eský má mu již naped pi-

praviti pdu, aby byl šastný výsledek volby zajištn a aby Filip

ml dvod oplatiti to Jindichovi svou podporou ,,v pípadech, jež

by se mohly sbhnouti". Ostatn získá prý království eské

v Karlovi z Valois vrchního pána nad jiné milostivého, povolného

a ve všem ochotného, takže nebude volby jeho nikdy litovati.

To bylo zajisté vyzvání velni dtldivé a král francouzský

by byl asi sotva do ech psal slohem tak nepokrytým, kdyby se

nebyl Jindich Korutanský v nedávné dob svého tžkého zápasu

s Albrechtem dovolával jeho pomoci. Proto, spoléhaje na nho
podobn jako na kurfity duchovní, Filip IV. se bezpeil úspchem,

a se mu podailo vymoci na papeži pro poselstvo, vypravené do

Nmec konen dne 20. ervna, písemná doporuení jen zcela

všeobecná a nezávazná.

Než v nadji své se zklamal dokonale a porážku mu zpso-

bili práv dotavadní spojenci jeho tím, že, nedbajíce výslovných

slib svých a závazk, postavili proti francouzskému princi jakožto

nápadníka koruny ímské lucemburského hrabte Jindicha a jeho

volbu vskutku provedli.

x
) Že dopis ten nebyl cirkulá zaslaný všem kurfitm, nýbrž že byl

uren jen Jindichovi, vytkli správn již Wcnck 1. c. 104 i Th. Lindnei

,

Habsburger und Luxemburger 1, 169, a novými dvody to opel Schepel-

mann 1. c. 17.



Nedovíme se ovšem patrn nikdy bezpen, kdo dal první

podnt k té vci, zda mladý arcibiskup Balduin, tehdy sotva

dvaadvacetiletý, který opustiv kvapn Francii, ujal se v prvních

dnech msíce ervna metropolitního stolce v Trevíru, i Petr

Mohuský, jejž mnozí souvkovci oznaovali pozdji nepokryt

za vlastního pvodce slávy lucemburské. Hrstka zachovaných

listin a struných zpráv letopisných, jimiž historikové nmetí
tolikráte se pokusili získati jasný obraz volby té, jest vskutku

klícím píliš nedostateným k podrobnému poznání peliv taje-

ných píprav a uskok zle zmotaného jednání, které tém po sedm

n .-uc uvádlo v naptí celou í. i. Jist však hned nkdy koncem
ervna 1308 „starý lišák mohuský", Petr z Aspeltu, se shodl tajn
s Balduinem o tom, že se nebudou nikterak ujímati Karla z Valois,

nýbrž spojí své síly k volb bratra Balduinova.1
) A Jindich

Lucemburský sám pak neváhal nikterak veejn vystoupiti jakožto

nápadník trnu, kterážto myšlenka jej patrn mocn pokoušela

hned od smrti Albrechtovy. Byl jedním z onch pán dolno-

lotrinských, kteí si již v kvtnu v Nivelles pohrávali s možností

volby královské, a prudká ctižádost, bytost Jindichovu zcela

pronikající, jej hnala bez rozpak k veliké sázce.

Xa dvoe Filipa IV. byla ovšem zpráva o tom uvítána prudkým
rozhoením a nevolí. Drobný hrab, který tak dlouho bral plat

francouzský a tiskl se jako pokorný klient ke králi, jevil se v tu

chvíli vrolomným zrádcem i se svým brateni , který byl teprve

nedávno pomocí francouzskou povýšen. A nevole, ješt vzrostla,

když se ukazovalo, že nadje francouzského prince jsou kandida-

turou lucemburskou opravdu zle ohroženy. Nebo bystrému oku

francouzských posl v íši neušlo nikterak, že jen pedchozí dohoda

s arcibiskupem mohuským dodává Luemburkm odvahy k

lemu vystoupení, a také zprávy, které pišly z ech, byly nad oe-
kávání nepíznivé.

Proniklo-li vyslanectvo francouzské, projíždjící se Nmeckem
v ervenci a srpnu, vskutku až do ech, aby tu znova pedneslo

pání svého kiále, nevíme. Jisté však jest, že Jindich Koru-

tanský nikterak neprojevil ochoty podporovati svýn hlasen Karla

l

) Pokus Keinv 1. c. 307, hájiti domnnky, že se Petr z Aspeltu
pro kandidaturu lucemburskou vyslovil až k posledku, odporuje spolehlivým
zprávám souvkým a zneja snuje zbyten obraz volby.
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z Valois, a že francouzští zástupci vidli pedevším v Petrovi

Mohuském hlavního pvodce véci té. Podrobností sice neznáme,

ale již v záí 1308 vyslovoval se Filip IV. s netajeným hnvem proti

bývalému „nejdražšímu píteli" v echách, žádaje papeže, aby

bez odkladu zakázal arcibiskupovi mohuskému chystanou koruno-

vaci „vévody korutanského, který se vydává za krále eského". 1
)

Ve Francii vili tedy, že se strana lucemburská uchází o hlas eský
takovou nabídkou, a jest tžko rozsouditi, byla-li to jen planá

povst i skutený zámr.

Že jednatelé rozliných nápadník tehdy vážili cestu ke dvoru

pražskému, jest nepochybné. Falckrabí Rudolf na píklad tam

vyslal šlechtice, zvaného Wittich Puecher, kdežto strana lucem-

burská tím povila prý jakéhosi Huga Wirika, mšana štras-

burského, znalého snad vcí eských ze styk obchodních. Nabí-

zel-li však jednatel ten vskutku jménem arcibiskupa mohuského
Jindichovi provedení korunovace za cenu jeho hlasu pi volb
hrabte lucemburského, i byla-li vc ta snad naopak požadavkem

Korutancovým, k nmuž se Petr z Aspeltu pak pece neodhodlal z o-

hledu na acht íšský, který Jindicha tížil, z pramen našich uhod-

nouti nelze. Jan z Viktrinku, který jediný z kroniká vcí tch
nkolika slovy se dotýká, vypravuje pouze, že král eský, obléhán

jsa jednatelem falckým i lucemburským, konce konc ani k té ani

k oné stran se nepidal, nýbrž vbec se vzdal podílu na volb.

Za píinu rozhodnutí toho pak kroniká uvádí j en vliv nemoud-

rých rádc a pidává k tomu v druhé recensi svého vypravování2
)

výrok Jindichv, že volby se prý proto úpln zdrží, aby si neod-

cizil a neurazil ani toho ani onoho nápadníka.

Korutanský opat erpal sice zprávy své pímo z okolí králova,

ale teprve po letech, kdy pesné vzpomínky již valn pobledly;

je tedy vru tžko spokojiti se prost s jeho odvodnním.
Nmecký badatel Heidemann3

) vyslovil se o tom, že prý souinnost

královu pi volb v Nmcích pekazili páni eští, snažíce se korunu

x
) Ale bez úspchu. Kliment V., pející tajn stran lucemburské,

odpovdl dne 1. íjna v Cadillacu u Bordeaux vyslancm Filipovým, že

nenalézá, pro by ml tak uiní ti, a naznail zárove, že uznává Jindicha

za krále, což projevil nedlouho ped lim také posílaje mu ohlášení koncilu

viennského (Const. IV. 1, 213; Rcg. 11. n. 2182).
2
)
Vydání F. Schneiderovo 11. 32.

3
)
Peter von Aspelt 75.
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eskou odpoutati zásadn od jakéhokoliv styku s íší, a domnnka
ta byla pak i jinými historiky opakována. Jest však stží správná,

nebo v echách tehdejších sotva kdo hledl na právo volenecké

jako na tíživé bím
;

jevilo se naopak význaným právem a ne-

máme dokladu, že by v zemi naší v 14. vku byli kdy jinak na vc
tu pohlíželi. Spíše by bylo možné hájiti dohadu, že neklidné po-

mry vnitrní v echách zabavily málo rázného krále tak, až nedbal

valn toho, co ujednávali kurfiti v dalekém Porýnsku, anebo

že eeným požadavkem bezodkladné korunovace, jemuž nebylo

možno vyhovti, pivedl na konec duchovní kurfity k zásadnímu

popení svého práva volebního. Jest tu však ješt tetí možnost,

totiž že neúast Jindichova byla vskutku úmyslná a dobrovolná,

ale že souvisela s tajnými ústupky, uinnými vévodm rakouským

pri jednání mírovém v srpnu 1308, o nmž jsme ostatn již v ped-
chozí knize byli pojednali.

V dob, kdy došlo k této znojemské smlouv a ješt dlouho

poto.u, až tém do vlastní volby, Fridrich Rakouský se kojil stále

jí, že pece dosáhne koruny, kterou jeho otec nosíval. Svých

nárok na zem eské vzdal se pedevším proto, aby si uvolnil

ruce k volebnímu závodní v íši. S niuje se tedy s korutanským

strýcem, s nímž byl dosud tak tuze zápasil, nemohl ovšem na nm
hned žádati, aby pispl kladn k jeho úspchu pi volb iímské

a hlas svj mu dal ; ale není nemožné, že vzájemné dohody ve

Znojm bylo snáze dosaženo aspo poloviním ústupkem v tomto
smru, zavázal-li se tam Jindich, že nebude voliti ani nikoho

jiného ze soupe Fridrichových. Tak se vyhnul obtížnému roz-

hodování v nejasných pomrech, ušetil zárove náklad na po-

selstvo volební a ml pece jakýsi zisk zajištn.

Bud jak bud, jisté jest, že Korutanec ve chvíli, kdy si mohl
íše v íši zjednati cennou oporu a zabezpeiti uznání píštího

krák- ímského, vhodnou píležitost vskutku promeškal; stalo

se to prost tím, že, jak pípadn praví Jan z Viktrinku, na žádnou
židli nedovedl sednouti. Jeho postavení ve vci té asi nebylo

opravdu veskrze snadné a ve spleti jednání neupímného, do

poslední chvíle pochybného, mohl vru jen obratný státník nalézti

n j výhodnjší stezicku, ale trpná neinnost byla pece jen

chybou nejvtší a ukázala zárove dobe, jak podstatn se zm-
nily vci eské od smrti Václava II.
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Pi posledních volbách ímských v letech 1292 a 1298 král

eský byl vskutku rozhodujícím lenem kollegia vokneckého,

takže jeho postavení naznail správn veršové c souvký prav

„když císae budou voliti

ti, již volí, budou-li se vaditi,

tu král eský má mezi volenníky jíti

a komuž by dal, tomu císaem býti."

Roku 1308 však vládce zen í eských nerozhodoval o tom,

kdo bude nástupcem Albrechtovým, nýbrž bývalý kanclé eský,

mšanský synek Petr z Aspeltu, byl vskutku mužem, jehož obrat-

nost uvedla dne 27. listopadu po dlouhém jednání na trn král

ímských opravdu Jindicha hrabte Lucemburského, a jména

krále eského nebylo ani slovem vzpomenuto pi slavnostním

aktu volebním ve Frankfurt.1
) A to nemohlo ovšem zstati bez

tžkých následk pro další osudy korutanské vlády v zemích

eských. Katastrofa Pemysla II. Otakara se zaala tím, že se

roku 1273 nedovedl vas smíiti s volbou nového krále v íši

a zstal s hlasem svým osamocen mino ostatní kurfity. Jindich

Korutanský roku 1308 nezašel tak daleko, nepostavil se výslovn

proti porýnskému hrabti, na trn povznesenému, ale nezavázal

si jej také a tím prohrál vskutku dležitou bitvu. Nebo nejen

že ho minul zlatý déš dar a milostí, který se snesl na ostatní kur-

fity v hojnosti neslýchané; vlastní neobratností svou vtiskl

si Jindich na elo znamení osudné a zn eškal jedinenor pí-

ležitost k tomu, aby se sebe setásl tžký stín poroku, že sedí

neprávem na stolci král eských, ehož nový král íímský mohl

kdykoliv užíti proti nmu.
* *

íše ímská mla tedy nového vládce, Jindicha VIL, a bylo

lze s naptím oekávati, jaká opatení uiní v otázce eské. Vskutku

však král nechvátal nikterak s vcí tou, jsa v poátcích vlády

své pln zabaven jinými, naléhávýir i úkoly, takže uplynul takka

rok, než Jindich VIL projevil skutený zájem o to, aby právem

íšským bylo náležit rozhodnuto, kdo v echách má panovati.

l
) Leda bychom snad vztahovali na Jindicha Korutanského slova

slavnostní protestace kurfit (Const. IV. 1, 229), vyluující ty, kdož pro

klatbu nebo z jiných píin nemají práva volby se úastniti.



13

Odklad ten dával Jindichovi Korutanskému novou, vý-

hodnou píležitost, aby vládu svou v zemích koruny eské

lépe upevnil a ádn pichystal odpor proti rozhodnutí krále

ímského, kdyby se mu snad ukázalo nepíznivým. Než ani toho

Jindich nedovedl. Naopak
;
práv v dob té, kdy z vní nikterak

ješt nebyl ohrožován, ztratil z rukou takka úpln otže moci

a dopustil, aby se veejný život v echách tak bouliv rozvlnil,

že zakroení krále ímského tím bylo zejm m^chleno.

Podivné vci udaly se tehdy v echách, vci, které mly
v dalším vývoji dležitost pevelikou, jejich prbh však po-

znáváme pohíchu jen velmi nedostaten z kusých a namnoze

dosti zmatených zmínek souvkých, z nichž nám jest pracn
získávati obraz o tehdejších pomrech naší vlasti.

Smlouvou znojemskou ukonil Jindich Korutanský, jak víme,

šastn svj zápas o trn eský s vévody rakouskými déle roku

trvající, ale jeho svízele nebyly tím nikterak skoneny, nýbrž

promnily jen sv«u tvánost.

Prodluženému králi psobilo patrn nemalé } nesnáze hned

vyplacení vojenského lidu a zejména cizích houf pomocných,

které na podzim roku 1308 zemi opouštly. Jak smle a nelítostn

hospodaila cháska ta pak na žold ekajíc i v samém okolí praž-

ském, zakusil na vlastním tle sám pozdjší kroniká zbraslavský

Petr. Ti sta bavorských žoldné položilo se totiž v prvních

dnech záí táborem u Chuchle, odkud se jednotlivé hlouky
denn rozjíždly krajem, drancujíce zejména okolní zboží klášterní.

Ježto klášter zbraslavský byl nevítanými hosty tmi záhy na

dobro vyjeden, poslal opat Pvjtra s osmi mnichy do vsi Slap

u Štéchovic, aby tam zatím hledali výživy; ale i za nimi pro-

nikla ó ta Bavorák, která s vlajícími praporci ves šacovala a ze-

jména žádala vydání zásob klášterního dvorce. Mniši se pokusili

sice zprvu o odpor a sám Petr, vloživ si helmici na tonsurovanou

hlavu,1
) vystoupil na stechu, ab}' vzbudil zdání, že dvorec hájí

l
) Že kroniká vskutku mínil sebe samého, vysvítá ze slov ,,scio

hominem etc." Píina, pro vojsko bavorské v echách tehdy p-odlévalo,

není tu ovšem správn vysvtlena, nebo tvrzeni , že je Jindich povolal proti

pánm eským, odporuje listin vydané o smlouv znojemské 14. srpna

1308, kde páni vystupují vesms jako pívrženci a jistci královi. Spisuje

poletech své pamti, Petr zapomnl, jak se zdá, nadobro na doasný spolek

vévod dolnobavorských s králem eským proti Habsburkm, o nmž
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branný lid, ale Bavoi nedbali takových žert ; nkolika šípy

a pohržkou vypálení donutili mnichy rychle ke kapitulaci, která

pak skonila nejen vydáním všech zásob, nýbrž i zaplacením

výpalného pti kop.

Pípady takové ponižovaly ve vážnosti veejné ovšem i krále,

jenž jim nedovedl zabrániti, ale rovnž dležité bylo, kd}ž

cizí lid vojenský konen zemi vyklidil, že Jindich propadl ješt

více než ped tím hotovému poruenství eských pán, vykoisu-

jících nemilosrdn jeho bezmocnost a tíse penžní.

Ve smru tom ukázalo se záhy, že mír znojemský pomry
eské spíše zhoršil než zlepšil. V pedchozích msících aspo obava

ped pomstou habsburského krále a boj s jeho Šváby nutily barony

eské, abv se pevn sráželi kolem krále, jehož si byli zvolili, a poutaly

jejich moc ve službách zem. Avšak smrt Albrechtova a mír s jeho

syny psobily prý na n, jak výsmšn napsal rakouský annalista,

zcela tak, jako když hochm zmizí vychovatel, který dotud byl

krotil jejich bujnost. Cítili se vlastnili i vítzi v boji a neváhali

užívati výhod z toho plynoucích plnou rukou, aniž pihlíželi

k zájmm ostatních vrstev.

A nebylo to dokonce ani všecko panstvo eské, které mlo
z vci té hlavní zisk. nýbrž pouze uritá skupina. Vidli jsme

v první knize, jak na dvoe Korutancov pedevším koterie Ro-

novc na sebe strhla hlavní moc a jak se zejména Jindich z Lipé

jakožto podkomoí vlivem svým posunul do popedí. Pán ten, ve

množení své moci neúnavný a ve všech finanních spádech honný,

dbal stále zejrrji toho, aby ze ztenených dchod korunních

tém nic nezstalo k volnému urení králi, jemuž sám skoup
poskytoval jen neveliké ástky na nejnutnjší poteby dvora,1

)

stávaje se tak stále vtší sumou jeho vitelem. Ale pi tom mocí

podkomoskou utahoval msta královská „mit maniger beschet-

zunge", nepouštje z ruky zárove hlavního zdroje bohatství

v zemi, dchod dlních.

Stranicky a ke škod jiných vitel korunních rozdluje

splátky z týdenního výtžku urbury, snažil se zejména Kutnou

nemá vbec zmínky, a ztotožnil v nejasné upomínce motivy, které pi-

vedly bavorské vojsko do ech roku 1308, neprávem s píinou pozdjšího

povolání pomoci korutanské i míšeské.
x
) Vysvítá to nejlépe z potu, který pan Jindich pozdji, 27. listo-

padu 1309, s králem uinil; Reg. II. no. 2202.
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Horou mocn vlasti. Uvc dl tam na sklonku roku 1308 opt v úad
starého rychtáe Jana z Rožmitálu, který se byl po mírus Habs-

burky spolu s bohatými Pirknery z Rakous vrátil do msta a panu
podkomoímu patrn horliv pisluhoval, stávaje se tím stran pro-

tivné, vedené Rutbardy, ješt nenávidn]ším. Mimo to mli však

i jiní pátelé pán Jindichovi nemalý podíl na tomto hospodáství.

Kutnohorský úad lyžný, veln i výnosný, ocitá se v zástavním

držení Hynka eeného Žák, syna nejvyššího purkrabí pana Hynka
z Dube, který, jsa k duchovnímu stavu uren, ml kanovnické

obroí u sv. Víta a, jak se zdá, vubcc vládl na hrad pražském

za churavého otce. 1
) A také nerozluný soudruh pana podkomo-

ího, Jan z Vartemberka , nejvyšší íšník dvorský, ml tehdy

v zástav jakási jiná práva královská v Hoe Kutné, takže se i v/

lenjšímu pozorovateli vyjasovalo, jak bez okolk zasedá obratná

skupina panská k tabuli královské, vyhánjíc takka hostitele

od stolu a opírajíc se patrn i o pomoc nejvyššího kanclée, probošta

Petra Andlova, který se jí stejn ochotn pidržoval, jako kdvsi

za Václava III.

Království se jevilo tak opravdu jaksi v podruí tchto nko-
lika velmožných muž a vzniklo nemalé vzrušení v celé zen i,

když se na poátku roku 1309 zcela znenadání stal pokus o násilné

zlomení jejich moci, a to pokus, který nebyl dílem soupe rovno-

rodých, nýbrž vyšel z mst.

V sobotu ped první nedlí postní, dne 15. února 2
) nocoval pan

Jindich z Lipé s Janem z Vartemberka a moravským šlechticem

*) Zástava
, .schrotamtu" vysvítá z Reg. II. r.o. 2193. Starý Hynek

z Dube vskutku zemel na sklonku roku 1309, zanechávaje tyry syny,

z nichž tré se zvalo Hynkem a proto každý ml rozliné oznaení. Nejstarší

b\ 1 pezván Berkou, druhý, kanovník, slul Žák, kdežto tetí, oznaovaný
pozdji Hynákem z Housky, byl roku 1309 asi ješt nedosplý.

ž
) Datum jest souhlasn, ale pokaždé rozliným zpsobem ureno

jak u Neplacha a t. zv. Beneše Minority, tak i v rýmované kronice Štýrské,

která jest o této epised zvlášt dobe zpravena, opírajíc se nepochybn
o ztracený pramen eského pvodu. Kronika zbraslavská naproti tomu
klade událost až do msíce bezna, ale takové poklesky chronologické

nejsou u Petra Zitavského vbec vzácné ; tak klade korunovaci Oty Ba-

vorského k dubnu 1306, a byla vskutku dne 6. prosince 1305, kvtnové
tažení krále Jana na Moravu 1312 posunuje neprávem až do ervence,

píchod Balduinv do ech v beznu 1316 uruje stejn nepesn jako den
volby krále Ludvíka roku 1314 nebo dobu pobytu Jonova v Praze na
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švábského pvodu, Janem z Klingenoerka, pod Kutnou Horou

v kláštee sedleckém, jehož úpravné komory v dobách tch asto

vítaly více vznešených hostí, než mnichm samým bývalo milo.

Pan Jindich pijel patrn k obvyklému soudu hornímu J
) nebo

za jinou podobnou vcí, a také rychtá kutnohorský Jan zdržel

se v jeho prvod pes noc v kláštee. Ale ped ranním úsvitem

byli spái nic netušící zburcováni hrozným útokem. Silná,

ozbrojená tlupa horník, vedená leny rodu Ruthard a bohatým

Peregrinem Pušem, vnikla do ohrady klášterní a zle si zde vedla.

Rychtá Jan byl naráz utluen a rozvášnní horníci jali se vylamo-

vati dvee hospicia, hledajíce vedle pán zemských pedevším boha-

tého Volfráma Pražského, o nmž mli omylem za to, že také dlí

v kláštee a kterého patrn rovnž nenávidli jakožto spojence

vládnoucí skupiny panské. Panu Jindichovi z Lipé a jeho sou-

druhm, zbaveným neoekávaným útokem vší pomoci, nezbylo

po marném smlouvání za zatarasenými dvemi ložnice než zachrá-

niti na milost i nemilost holý život tím, že se vydali útoníkm,
kteí je pak se silnou stráží vypravili na tvrdý hrad Litice.3

)

To byla ovšem událost neobyejná, ale její dosah vzrostl ješt,

když se po zemi rozneslo, že téhož dne a zcela podobným zpsobem
na hrad pražském skupina mšák, vedená Jakubem Velfovicem

a známým Mikulášem Thusintmarkem pepadla a uvznila krá-

lova kanclée Petra Andlova, pana Raimunda z Lichtenburka

a mladého Hynka Žáka z Dube, kteí se jevili vedle pana Jindicha

z Lipé hlavními zástupci panské vlády a vládnouce hradem praž-

ským mli rozhodující moc v hlavním mst království.

sklonku roku 1317. Omyly ty, ostatn snadno pochopitelné, dokazují jen,

že nesprávná jest pedstava Bachmannova, jakoby pedlohou kroniky

Petrovy bjd býval diá v záptí událostí psaný.

!) Že se soud ten tehdy vskutku druhdy konával v kláštee sedleckém,

ukazuje na píklad listina z roku 1311 (Reg. III. no. 31).

2
) Tomek, Dj. Prahy 1, 470 ml za to, že toto ,

,castrum Luticz" byly

Udice u Bušthradu a mínní to se ujalo obecn. Než v Lidicích nebylo

nikdy hradu a mnohem více se podobá pravd, že tu šlo o známý hrad

Litice u Potštejna. Hrad ten byl roku 1304 v rukou královských, ale

zdá se, že pozdji pešel v majetek Peregrina Puse. Jen tak lze si vysvtliti,

pro mezi Peregrinem a nkdejším majitelem hradu, Prockem z Potštejna,

roku 1311 vzniklo záští tak kruté, že v sousedské vád mšan i páD nalezli

smrt (viz o tom Reg. III. no. 70).
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Tu bylo obecn zejmé, že neslýchaný útok na pední pány

zemské jest plodem tajného a pedem smluveného spiknutí mšan,
kteí, zajistivše si tak moc nad hlavními stedisky království,

Prahou a Horou, a nabyvše v zajatých pánech cenných rukojmí,

spli patrn k nevšedním cílm.

Než jaké cíle to byly? U vtšiny historik, kteí psali o této

události, zejména u historik nmeckých, potkáváme se prost

s tvrzením, že se útokem na pední pány stav mstský v echách

domáhal zásadní nápravy ád veejných a zejména hlasu a nále-

žitého zastoupení na snmech zemských, aby tu elil bemenm,
které na svalovaly stavy vyšší. V znní takovém tvrzení však

svádí nepochybn k pedstavám ponkud anachronickým a k ne-

vhodnému promítání boj mšanstva se šlechtou, jež pinesl

teprve sklonek 15. vku, do doby mnohem starší, naprosto jinak

ustrojené. Souvisí to mamnoze i s mylnou pedstavou, jako by

již na poátku 14. vku bylo u nás stavovské zízení bývalo dosplo

k pravidelnýmsnmm zemským, dlícím se o moc správní s králem

a jemu bern povolujícím . Vskutku tehdy snmu takového ješt ne-

bylo a nemohlo jíti o to, aby na nm snad vznikla zvláštní kurie,

zastupující msta královská. Síly, které roku 1309 zpsobily ne-

oekávaný útok na pední pány eské, byly zcela jiného rázu.

Jest ovšem na bíledni, že nekalé hospodáství Jindicha z Lipé

a jeho druh tžce neslo veškeré mšanstvo v echách. Nejen

že pokleslá bezpenost cest a trapný neklid v zen i ohrožovaly

obchod hodn oslab] ý již pedchozími válkami; kde v kterém

drobném mst venkovském vdli dobe, že blahobyt a vážnost

mšanská vyrostly pod echrancu silné moci panovnické a že trvalé

panství šlechtické oligarchie jest jim nejhorším nebezpeím. Znali

dobe nechut šlechty k výsadám, které vyprošovaly zboží

skoupená mšany z moci krajských beneficiar a chránily

míru mstského i zájm mšanského vitele ped nespolehlivostí

šlechtického dlužníka, k výsadám, které dovolovaly v pohnutých

dobáchmstm dokonce i sdružování k branné svépomoci a k stíhání

škdc zemských. Mstm královským bývala zástava do rukou

panských nejhorší pohržkou a vdomí, že komora královská

s urburou i mir.cí se stala koistí magnát, vzbuzovalo nejhorší

obavy do budoucnosti. Ale obavy ty byly by asi stží perostly

pes rozilené hovory v ulikách a kotcích mstských a v odvážný

šus ta, Dv knihy eských djia II. 2
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in se promnily, kdyby je nebyly mocn podepely osobní cti-

žádosti bohatého patriciátu.

Poznali jsme, jak výkvt plutokracie mšanské, soustedný
hlavn v Praze a Hoe Kutné, rychle perstal míru mšanské
prostednosti a s vdomou touhou po moci veejné se tlail smle
po bok samému panstvu. Zvlášt doba Václava II. zesílila sebe-

vdomí živlu toho tak, že velmožové si netroufali pi královských

volbách v letech 1306 i 1307 pomíjeti zcela patriciátu pražského

a sám král Albrecht si dal ddinost koruny eské ve svém rod
zaruiti také reversem vdích mst eských. Ale úcbvaty Jin-

dicha z Lipé a velmož s ním spojených, roku 1308 v echách
stále zejmji se upevující, kížily v následující dob podstatn

ctižádostivé ty nábhy. Vliv bohatých kupc pražských v královské

komoe a pi správ státní patrn poklesl ; silné ruce pán je odtud

vytlaovaly a zkracovaly nešetrn jejich zisky. Bylo zjevné,

že pomry dotavadní, rozkvtu nmeckého mšanstva tak píznivé,

jsou v základech svých ohroženy, neope-li se patriciát vas hro-

zícímu nebezpeí.

A bohaté mšanstvo to patrn pochopilo. Nkteí pedáci

jeho, jako zmínný rychtá v Hoe Kutné nebo známý Volfram

v Praze, pidržovali se sice nových vlada zem, snažíce se patrn

zajistiti tak své osobní zájmy; ale vskutku byly to jen ídké vý-

jimkv. Ostatní patriciát, tebas že to byla jinak spolenost velmi

nesvorná a vzájemnými spory i žárlivostmi rodovými zle roze-

štvaná, shodoval se v odporu proti vlád panstva 1
) a odvážil

se inu v djinách zem dotud neslýchaného, který mocn vzrušil

celé království. Píznivý výsledek jeho by byl nepochybn všemu

nmeckému mšanstvu v echách pinesl povznesení nemalé,

ale v pravd podnik sám nebyl nikterak výsledkem spoleného

postupu všech mst eských, nýbrž dílem neveliké skupiny spíz-

nných rod patricij ských, pražských a kutnohorských,2
) deroucích

*) Výrazn to potvrzuje Petr Zbraslavský (p. 131) slovy: ,,Nulla

tamen pars discordancium plene baronibus adhaerebat." Že události roku

1309 vskutku nikterak nesouvisely s nkdejším rozdlením mšan na

stranu habsburskou a koiutanskou, jak na p. Bachmann za to má, jest

zejmé z toho, že pi nich proti sob v prudkém nepátelství stáli Peregrin

Puš i Volfram a Jan z Rožmitála, a všichni bývali kdysi stranníky habs-

burskými .

) Dotkli jsme se již v prvním dílu toho, jak tsné svazky poutaly

navzájem Prahu a Horu Kutnou tím, že patriciát pražský byl z veliké ásti



19

se bez okolk do popedí veejného života a pekroujících smle
meze mšanské svými osobními nároky.

Potvrzují nám to dosti urit prameny souvké. Tak vytýká

Petr Zbraslavský, oitý svdek útoku na pány v kláštee sedlec-

kém, výslovn, že vlastní píinou spiknutí bylo neslýchané rychlé

zbohatnutí nkterých rod mšanských dlními zisky. Lidé

nízkého urození byli prý úrodou hor eských tak náhle povzneseni,

že takka zešíleli mocí snadno získanou. Tonouce v svtském
nadbytku zpychli pak zejména za bezmocného panování Jin-

dicha Korutanského jako žáby v bajce pod králem špalkem, a zapo-

mínajíce úpln svého stavu a své neurozenosti chtli se ve všem
rovnati pedním baronm zemským. ády nutící je k tomu,

aby se dlili o zisky dlní s urburou královskou, náhle prý se jim

zdály zbytený a nedstojným jhem, které snadno svrhnou,

pokoí-li jen pány, kteí ve skutenosti za krále zemí vládli.

Nikoliv všecek stav mstský, nýbrž jen neetná skupina

zpupných zbohatlík plebejských v Praze i v Hoe Kutné to byla

tedy, která podle mínní kronikáova smluvila v tajných poradách

nesmyslný in a vskutku jej provedla. Petr Zbraslavský byl ovšem

prostý mnich bez politického bystrozraku, který v díle svém jen vy-

ji.; kou dovedl postihnouti pravý dosah djinných událostí; utkvíval

zpravidla na zevnjších motivech a podléhal nadto dokonale pe-
svdení o výhradné oprávnnosti tradicionálního ádu spoleen-

ského, který vidl ve snaze mšanské po skutené moci v život

veejném jen híšnou troufalost chlapskou. Proto odsoudil jednání

Pražan a Kutnohorských s mravouným rozhorlením, které dobe
ukazují i veršíky úvodní, jimiž okoenil své vypravovaní 1

) ; ale

majetnikem koks kutnohorských. Podobný byl však, jak se zdá, pomr
jeho k druhým dvma sousedním mstm dlním, áslav a Kolínu, takže

tvero mst tch inilo na poátku 14. vku jakousi svéráznou skupinu,

pedevším sousteující mšanské bohatství v zemi a zastiující místa

ostatní. Proto, když na píklad roku 1328 královna Eliška, pimlouvajíc
se za kanonisaci bl. Anežky, do Avignonu posílala ,,lirteras intercessorias

civiurn Bohemiae", dala je sepsati a zpeetiti jen rychtám a obcím Sta-

rého msta pražského, Hory Kutné, Kolína a áslav. V jiných píleži-

tostech však, jako uvidíme hned roku 1310, vystupovali jakožto zástupci

,,civium Bohemiae" do popedí jen Pražané a Kutnohorští.
x
) Veršíky ty, zejména slova , .Asperius nihil est humili, dum surgit

in altm", zeštil J. V. Novák ve svém pekladu kroniky zbraslavské patrn
nesprávn slow: ,,ic obtížnjšího není zlému, když stoupá do výše"

2*
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pi tom neosvtlil nikterak podrobn zpsob, jakým spikienci

chtli dojíti svého cíle.

Ve vci té aspo jakousi náhradou jest nám, bohudíky,

mnohem obšírnjší vypravování jiného souvkovce, totiž Otakara

Štýrského, kde zejména podrobné jsou vyloženy požadavky, jež

spikienci hodlali vynutiti na zajatých pánech. Štýrský rýmov-

ník posuzoval ovšem mšany daleko píznivji než Petr Zbra-

slavský, ba stranil jim zjevn. Nevytýká nikterak jejich zištnosti

a zásadní snahy setásti tíživé závazky urburní, nýbrž naznauje,

že k inu je pimly jednak daové útisky pán, v rad králov

mocných
;
a zvlášt zpráva, že páni ti proti nim chystají jakési

úklady, ohrožující svobodu nkterých patricijských pedák.
K odvrácení nebezpeí toho sáhli prý pedevším k zbrani, snažíce

se spiknutí ospravedlniti zárove prohlášením, že cílem jejich jest

vyproštní krále z rukou pán, kteí, osobivše si všechny dchody
korunní, nechávají panovníka v potupné nouzi, takže nemá ani,

ím by zpravidla družinu svou odl a nasytil. V tom prý hledali

spikienci rázné nápravy, aby král se stal zase mocným pánem

zem, spojujíce s vcí ovšem také své osobní požadavky.

Tak nehodlali prý propustiti zajatých díve, dokud nena-

budou bezpenosti, že úchvaty panské nebudou již píšt na škodu

zemi a že se jim samým dostane vtšího vlivu na její osudy. Radou
rukojmí a odevzdáním nkolika znamenitých hrad v zástavu mli
páni zajistiti Pražanm a Kutnohorským, že bez jejich souhlasu

a rady nepikroí k volb panovnické ani k jakékoliv podobné

„wandelunge in dem lande" a že vbec bez nich neprovedou

,,dhein sachhaft sache, umbe die ez also stát,daz si daz lant. gemein

ging an".

Správný smysl jejich jest: ,,Nic není krutjšího nad sprosáka, když pový-

šení dosahuje"; vyplývá to nejen z obsahu celé kapitoly, nýbrž také ze

siovnán s pramenem, jehož tu užil Petr Zbraslavský. Kroniká pejal totiž

verše z Claudianovy invektivy proti kleštnci Eutropiovi a to nikterak

pouhou náhodou. Nebo také Claudianus v básni své utoil podobn jako

on na povýsence, který, byv sveden neoekávaným úspchem, urozené

pepadá, až ,,procerum squalore repletus est carcer",a dosvduje tím,

že není ohyzdnjšího a krutjšího zjevu nad ,, servi rabies in libera terga

furentis". Petrovi jevilo se tedy velmi podobným toto zpupné jednání

Eutropiovo a útok mšanských spiklenc na pány eské ; v tom i onom
pípad šlo o chlapské násilí vi urozeným, a proto užil verše Claudianova
ve smyslu zcela podobném jako antický autor.
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Tedy ve všech dležitých vcech zemských mli mšané
míti slovo rozhodné vedle panstva, ale že pi tom nešlo \ skítku

tolik o práva veškerého stavu mšanského jako o výhodu za-

tou nkolika mocným rodinám patricijským, ukazuje nejlépe

další podmínka spiklenc, totiž požadavek, aby nejpednjší

rodinv panské vstoupily v satkové spojení s pedními rody

patricij sk ýn i.

Otakar Štýrský zmiuje se ovsem jen o tom, že mladý Mikuláš

Ruthard žádal, aby dcera Jindicha z Lipé byla zasnoubena jeho

lemu synákovi, Plkava však ve své kronice potvrzuje to pi-

íná dále, že také jeden z mladých pán z Lichtemburka ml
pojmouti za cho dcerku Jakuba Velfovice, druhého hlavního

strjce spiknutí. A konen i Dalimil, svdek zcela souvký, neuvádí

sic-" jmen uritých, ale tvrdí rovnž, že podmínkou mšan bylo

nkolik satk „šlechetných dítek" s potomstvem mšáckým,1
)

z ehož jest zejmé, že nešlo jen o osobní choutku Ruthardovu,

nýbrž o vc hlubšího dosahu.

Bohatý patriciát pražský i kutnohorský, který byl již pi

volbách po smrti Václava III. okusil z opojného poháru vysoké

politiky a rozhodoval spolu s panstvem o osudech zem, nejen

že nechtl nikterak strpti hrozícího zmenšení svého vlivu, nýbrž

pokusil se násilím o to, aby vynuceným konnubiem dosáhl zásadní

rovnocennosti s nejvyššími kruhy svobodného národa a setásl

tak píhanu chlapského urození. To nebylo již prosté hájení

zájm obcí mstských, s jakým se setkáváme souasn na píklad

v Bavoích, kde ve zmatcích po smrti vévody Štpána mstské obce

bina a Lancut vystoupily mocn do popedí v živote veej-

a jako samostatný initel vyjednávaly s vládou poruenskou.

i ulili Pražané a mšané jiných „hrazených" mst eských již

lávna, na píklad hned roku 1279, kdy se práv jim vyítalo,

že prodali ddice trnu i s jeho královskou matkou Otovi Brani-

borskému; ale nyní šlo o cíl vyšší, o pokus zásadního prlomu
do hradeb dotavadních ád spolených, s jakým se v sousedství

v té dob ješt tuším nikde nesetkáváme.

V oblasti románské, ze mna ve vzdálené Itálii, bylo ovšem

od 12. vku všední vcí, že rozkvétající komuny, stavše se pánem

M V pozdjších zprávách nalézáme také, že dcera Frenclina Jakubova

byla manželkou pana Procka z Wjldenberka (Summa Gerhardi 135), ale

nelze íci, souvisel-li snad i tento satek s událostmi roku 130
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okolních hrabství i hrad, donutily starou šlechtu feudální, aby

se osazovala uvnit hradeb mstských a tak znenáhla splýval?

s patricijskou nobilitou, pijímající naopak peochotn rytíské

ády a zvyky. Jen tím se stalo, že poloostrov podobn jako v antio.

se zase rozpadl na pestrou sms stát mstských, vyrostlých na-

mnoze k znané rozsáhlosti, v nichž movité bohatství, rozmnoží n<

obchodem a penžnictvím, pipialo bez rozpak starší, bojovnou

spolenost do svých služeb a s ní namnoze i splynulo. Na severu

Alp s však s podobnými nábhy setkáváme jen zídka. Je tudíž

smlý pokus patriciátu pražského z roku 1309 tak význaný
pro zvláštní postavení žen eské v soudobém svt stedoevrop-

ském .

V proslulé zemi stíbra a jiného dlního bohatství ped-

stihl zrychlený rozrrach hospodáský za posledních Pemyslovc
kraje sousední tak, že bylo možné uskuteniti tu s úspchem no-

voty neobyejné, jako zaražení mny grošové podle vlašských

vzor; podnikavý patriciát nmecký cítil se pedním strjcem

tohoto vývoje a proto necouvl pi vhodné píležitosti, kdy nedostatek

silné ruky královské uvolnil veškeré ády, ani ped nejsmlejším

krokem, snaže se nabýti v zemi, kterou byl z valné ásti hospodásky

ovládl, i politicky vrchu a vnutiti domorodému magnátstvu svou

spoluvládu.

Po této stránce jest tedy úvaha Petra Zbraslavského ve lir i

pípadná, nebo oznauje mšanské spiknutí jako híšný plod

zrdného sebevdomí plutokracic, zpité pívalem stíbra a bezpeící

se na jeho všemohoucnost. Pražský ,,civis potior" nesídlel sice jako

jeho florentský souvkovec v paláci s cimbuím a vží, na rohu té

oné mstské ulice hroziv zdviženém
;
jeho dm byl skromnjší,

nebo vyrostl ve stínu nedvivé n oci královské, a zvali-li se na

píklad bohatí Velfovici zpravidla ,,od Vže", nešlo ani tu patrn

o jejich vž vlastní, nýbrž o vž hradební poblíž dnešní Prašné

brány, kterou bankéi ti ovládali ze svého pilehlého domu. Aledm
ten byl vskutku pevný a výstavný, podobn jako jiné domy, v.nichž

se patriciát pražský za bouí mstských zavíral anebo samému

králi pohostinství poskytoval. A stejn jako mšan toskánský,

míval i nejeden eský mšan vn hradeb rozsáhlá zboží s plnou

patrin oniální svrchovaností, tvrze a hrady získané od šlechtických

dlužník nebo vysloužené u krále. Proto se cítil vskutku vel-

možem, honosil se zbraní i iinýn i rytískými choutkami a zvyšoval
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své sebevdomí namnoze podobnou soudružností rodovou, jaká

vyznamenávala urozenou šlechtu. 1
) Pro by byl tedy nesml

zasednouti vedle domácích pán v rad královské a sblížiti se

s nimi nejen jako kmotenec, nýbrž i jako švakr, ze a pravý pí-

buzný? Nešlo tu pece zatím nikterak o povšechné setení hranic

mezi právem zemským a právem mstským, jímž by se všemu
mšanstvu bylo dostalo tchto výhod, nýbrž jen o vybranou

smetánku zvláš bohatých rod mstských, které chtly s panstvem

splynouti v spolenost optimátskou, ídící osudy zem podobn,
jako se toho domáhali na sklonku republiky íímské zbohatlí

,,equites" u starších rod senátorských.

Snahy ty ozvaly se snad tu onde v echách již v dob
pedchozí, ale narážely patrn od poátku na nemalý odpor.

Nebylo sice valných pekážek, aby mštnín, vládnoucí zbožím

zemským, nemohl znenáhla zdoirácnti v prostedí nižší šlechty

vladycké
;

prostedí to se teprve ustalovalo z rozliných živlu,

pvodn svobodných i nesvobodných, a platilo o nm zajisté

ješt valnou mrou rení Dalimilovo, že „všichni jsme vyšli z otce

jednoho a ten se te šlechticem, jehož otec ml stíbra mnoho".
Ale kruh velmožného panstva, a nebyl rovnž jednotného uro-

zení a ješt dalek naprosté uzavenosti, jevil se jist mnohem
odmítavjším a výlunosti jeho pibývalo práv úmrn se vzrstem
mšácké moci.

Byl to na píklad zajisté takový zjev obranný, obracející

se proti hrozícímu pívalu zbohatlého plebejstva, když v Nmcích
práv na poátku 14. století ve mnohých kapitulách zvítzila

snaha, obmeziti neurozeným pístup k dstojnosti kanovnické

požadavkem ty rytíiských pedk; zárove pozorujeme u
Nmc i jiné zjevy takového vdomého a zásadního odstupu

vyšší šlechty od ostatních vrstev národních vytením pesných

*) Jest známo, že naše slovo ,, šlechta" souvisí pímo s nmeckým
..Geschlecht", to jest ti, kdož zachovávají vdomí rodové pospolitosti

i spoleného pvodu, a tu jsou pro patiiciát eských mst 14. vku význané
zmínky, jako na píklad o Ruthardovcích, o nichž Petr Zbraslavský praví,

že byli ..generatio lata, a Ruthardo quedam montano ducens originem".

Zdá se ostatn, že tehdy vedle jiných panských sklon a poteb již také
dvorské básnictví pronikalo do mšanstva zámožného; lze takaspo sou-

diti z nkterých jmen osobních. Slyšíme na píklad roku 1308, že pr.

mšían zvaný Tafelrun pijímá od Kutnohorského Mikuláše zvaného Par-

chyphal v zástavu dlní podíly zvané ,,Chudrynhc\ven/.
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pedpoklad rodových. Panstvo eské, spiaté tolikerou páskou se

sousedními zemmi nmeckými, bylo jist rovnž doteno tímto

duchem, a pociujíc nejednu stinnou stránku vzrstajícího bohatství

mšanského, utíkalo se ped rozpínávým i sklony patricijských

pedák za ohradu podobné odmítávosti feudální, jaká iší teba

ze slov Petra Zbraslavského, když praví, že by mnoho zajímavého

mohl psáti o dlouhých bojích Ruthardovc s Pirknery, ale že to vše

pomíjí „jako vci provedené osobami jenom nízkého pvodu
a z pouhé žádostivé zpupnosti". Brány nejvyšší spolenosti eské

neotvíraly se tedy nmeckým povýšencm mstským na poátku
14. vku dobrovoln a proto mly býti prolomeny lstivým násilím

ve chvíli, kdy zárove neschopnost panovníkova a zjevná nena-

sytnost pan jím vládnoucích naplovala všecek stav mstský
prudkým rozhoením.

To vše jest pes skoupost pramen našich dosti zejmé a na

tomto pozadí vyrostlo patrn odvážné spiknutí mšanské, které

nebylo nikterak jen náladovým projevem okamžité nespokojenosti,

nýbrž mlo hluboké základy a smlé, kladné síle. Pro zdar jeho

bjdo ovšem velmi dležité, na které stran stane hlava království,

Jindich Korutanský.

U pozdjších djepisc vyškytá se namnozs mínní, že zjí-

mání pán, spáchané dne 15. února 1309, se stalo pímo s jeho

vlí na základ tajné dohody královy s mšany; domnnka ta

se však opírá jen o pozdní a zcela zmatenou zprávu Plkavovu,1
)

x
) Bachmann I. 730 tvrdí ovšem, že Plkava jest „der einzige poli-

tische Kopf, der uber diese Dinge berichtet", kdo však opravdu zná ne-

dbalou kompilaci Pulkavovu, v níž zejména také chronologie vlády Jindi-

chovy jest valn pochybená, nepodepíše zajisté vty té. Bachmann si vc
nadto ulehil podstatn i nesprávným výkladem pramene: Pulkava praví

totiž, že Jindich, aby mohl dáti zjímati pány, vylákal je na slavný snm
do Prahy, kdežto Bachmann klade snm ten prost do Hoiy Kutné, jen

aby pekonal rozpor zprávy té s ostatními prameny. Dovolává se ostatn
také toho, že prý Pulkava hledl na vc ,,oima císae Karla IV.", a v tonu

jest ovšem zrnko pravdy. Kronikái píšícímu v dob Karla IV. bylo patrn
tžko uviti, že by se událost tak významná mohla sbhnouti bez vle
královy. Nedovedl si již dobe pedstaviti chaotický stav úplné rozerva-

nosti zem a také patriciát pražský jeho doby byl korunou mnohem pevnji
ovládán než na poátku stoleti. Na. jiné vady vývod Bachmannových
ukázal ostatn i V. Novotný v . . H. IX. 384. Ponkud opatrnji, ale

pece píliš ochoín užil vypravování Pulkavova E. Honí v lánku ,
.Ueber

die Entwicklung der Landstandschaft der bóhmischcn Stádte im 14. Jahr-
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odporuje všem pramenm souvkým a nemá ani vnitní pravd-
podobnosti; nebo kdyby se tak bylo stalo, nebyl by zajisté Petr

Žitavský opominul vytknouti náležit zrádné to jednání královi

ve svém dlouhém rejstíku jeho hích. Vskutku byl Jindich Koru-

tanský patrn patricijskou revolucí stejn pekvapen jako kde kdo

v zemi a vedl si pak podle toho také s význanou bezradností, když

ta i ona strana, panstvo i mšané, se k nmu obraceli a snažili

se zajistiti jeho pomocí.

Pátelé zajatých pán žádali totiž drazn, aby vystoupil

na jejich ochranu jako strážce právního ádu v zemi, kdežto

patriciát hledl okrášliti in svj rovnž rouškou práva i obecného

zájmu a získati krále lákavými sliby. Otakar Štýrský vyliuje

velmi pkn, jak mšané králi Jindichovi prý dokazovali, že co

uinili, uinili jen jemu k služb, nemohouce déle hledti na to,

jak jest vykoisován zpupnýn i pány a slyšíce jeho náek, že nemá
mnohdy, ím by se nasytil a družinu odl. Spojí-lise s nimi a dá-li

jim plnou vli k pokoení velmožných vinník, stane se vskutku

mocným panovníkem a setese k prospchu celého království

nebezpené píživníky.

Byla to tedy hesla podobná asi tm, s nimiž mšanstvo již

roku 1306 psobilo na Václava III., a Jindich jednaje se zástupci

mšan nepopíral prý jejich oprávnnosti. V záptí však, podléhaje

vlivm feudální družiny, pikyvoval také žalobám pátel a pí-

buzných zajatých pán, vyvracejících tvrzení mšan a ujišu-

jících jej šlechtickou vrností i oddaností. A tak, když došlo k spo-

nu dvorskému roku zástupc obojí strany a když mluví pán
se krále tázal, utrpl-li kdy od zjímaných pán škody, za kterou by
oni mli býti vznni, odpovdl Jindich zcela vyhýbav, že

hce páti své milosti, a pohnval nestateností svou mšany
tak, že opustili schzku a vzkázali králi, že nepropustí zajatých

ani : a jeho rozkaz tak dlouho, dokud se jim nedostane náležité

ky proti pemoci panské v zemi.

To bylo dalším dležitým krokem vývoje, který se mohl

zasáhnutím moci královské zcela jinak vytváeti. Vždy král,

který nedovedl lépe uhájiti autority své ani ve vci tak vážné a

hundert". Má totiž za to, že ped spiknutím pedcházela jakási jednání

o kompromis, v nichž král Jindich prý podporoval požadavky mšan.
Teprve po nezdaru jednání tch sáhl patriciát pro útoné svépomoci.

Vskutku prameny nevdí b niem podobném.
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podle slov kronikáových „prost každému, komu se s ním mluviti

uráilo, jen pitakával a jako hošík dtinský dvoval", upadl

ovšem ješt více než ped tím v nevážnost obojí strany a zstal v

zápase jejich pouhým divákem, a bylo jasné, že tu jde zárove o

podstatu jeho moci panovnické v zemi. Stejn jako pi nedávné

volb krále ímského promeškal Jindich i ve vnitních bojích roz-

hodnou chvíli, jež mohla postavení jeho mocn upevniti, a stál

bezmocn v píboji zváíeného království, „lovk dobrý, k té vci

však ovšem sprostný", jak soustrastn napsal Dalimil.

Bez prostednictví králova, pímým jednáním vzájemným,

hledaly tedy zápasící strany dohody, a mšané mli valnou vý-

hodu v tom, že hlavy strany protivné byly v jejich moci; to

ukládala pátelm zajatých, n nohé ohledy a zdržovalo je od zej-

mého zdvižení zbraní. A proto také smlouva smírná, sjednaná

nkdy na jae 1309,1
) byla opravdu vítzstvím mšanských

jednotníkv. Páni byli nuceni dáti jim nkteré hrady v zástavu

a písahati, že nebudou, dosáhnouce svobody, vyhledávati pomsty.

Byli nuceni vyhovti i jejich jiným nárokm, hledícím k správ

zemské, a pede vMm ostatním zpeetili smír žádaným zasnou-

bením svých dítek s potomstvem pedák patricijských, takže

dítky ty — podle Dalimila vskutku ješt nemluvata — putovaly

hned na vychování k budoucím svým tchánm do msta, sloužíce

tak zárove za vhodná rukojmí.

Zdálo se tedy, že odvážný podnik pražské a kutnohorské

plutokracie dosáhl aspo ásteného úspchu pes to, že na stran

mšanstva nestál král, jehož — jak výslovn praví kroniká

zbraslavský — ,,ve všech tch vcech nikdo již nedbal a o nic

se netázal, ježto byl všemi pezírán jako pouhá, bezvýznamná

íslice geometrická". A proto došlo kcncc konc i k tomu, že se

dohoda takto ujednaná v záptí obrátila proti nmu samému,

a skonila zejm jeho škodou.

Úryvkovitost zachovaných zpráv nám sice znemožuje

výstižné a podrobné poznání toho, jak se vci dále vyvíjely v e-
chách a zvlášt v Praze na jae 1309, ale jest zejmé, že se postavení

Jindichovo v zemi tehdy stalo ješt stísnnjším než ped tím, ježto

se mní i bohaté mšanstvo od nho úpln odvrátilo, úvru dalšího

*) Otokar Štýrský praví, že to bylo nkdy o letnicích, tedy v polovici

kvtna, jeho udání asová však nejsou vždy spolehlivá a podle poadu
vcí následujících bvch ?cudil spfše, že k smíru došlo o nco díve.
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mu neposkytujíc, a on, ježto prý vskutku až „asto jiesti nejmieše",

býval nucen zastavovati kde co, jen aby vbec rr.ohl živ býti.1
)

Nižší lid pražský — štýrský veršovec jej oznauje jakožto „der

bovel" — nevidl ovšem rád takového nakládání s manželem

Pemyslovny ; vzbouil prý se dokonce proto jednou a vybil don y
nkterých nireckých p atriem. Ale tímto projevem náklonnosti

se postavení Jindichovo patrn valn nezlepšilo, takže páni,

s ástí bohatých mšan shodní, dovedli jej dokonce i z hradu

vytisknouti a bezmocnému nezbylo, než aby hledal piísteškn

dole v mst, až pijel do Prahy jeho starý spojenec Ota Bavorský,

který pímluvou svou mu vymohl návrat do hra clu.2
)

Smlouva pán s patriciátem ohrožovala tedy neveliký

zbytek vážnosti panovníkovy, které mšanstvo kdysi bývalo

oporou tak úinnou, a bylo zejmé, že ohled na pezíraného krále

ji nikterak nerozruší; ale záhy se ukázalo, že shoda ta stojí pece

jen na základu zcela vratkém a že panstvo nemíní trvale se vázati

jejími dsledky. Dala mu pedevším zjevná nesvornost mšan
samých záhy výhodnou píležitost, aby setíáslo aspo z ásti

tíživé závazky smluvní. Již ped únorovým pepadnutím bylo

podle Petra Zbraslavského mšanstvo pražské sice svorné v m -

chuti proti pánm, ale zárove rozeštváno mnohými vzájem-

nýn i žárlivostmi a osobníni spor}7
, tkže úspšné spiknutí zesne-

vala vskutku jen neveliká skupira,ktcrá prk druhé s sebou strhla;

ale práv proto prý se propuštným velmožm snadno podailo

*) To dosvdují souhlasné zprávy Dalimilovy, Otakarovy i Petra

Zbraslavského, který praví, že ,,pro cibo et potu, quo ipse vesci debuerat,

cultelum, mitram, pileum vel cingulum creditoribus obligaret". A mime
toho i jiné doklady. Tak se dovídáme, že Jindich zastavil Velfovcm
i zlatý kíž s ástmi svatého deva, který ml nápis ,,RexOttkarusme ferit" ;

kíž se pak pozdji dostal k židm ezenským, od nichž jej vykoupil tamní

biskup Mikuláš, bývalý protonotá krále Jana (viz Rcg. III.no. 142aTa<ír;!,

Styky ech 175).

2
) Palacký II. 1. 336 klade píjezd Otv až do podzima 1309 a uvádí

jej v souvislost s jinými zmatky a boji, o nichž vil, že se tehdy sbhly,

které však opravdu náleží až k msíci záí 1310, jak ješt uvidíme. Pravd
se spíše podobá, že k zakroení bavorského vévody v echách došlo již nkdy
v kvtnu, kdy Ota jel práv do Slezska pro nevstu, princeznu hlohovskou,

a na cesté té snad v Praze se zastavil. Na podzim 1309 byl zcela zabaven

válkou s vévodou rakouským. Podle kroniky štvi sk pijel s ním do Praliy

takéEberhard Virtcmberský, ale zpráva ta zaslcuží sotva plné ví] ya vznikla

asiien vzoomínkou na oedchozí souinnost obi u knížat ve v< ech eskveh.
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,,roze etím jemných nástrah" vhodn užíti starých svár v táboe
svých protivník a utvoiti mezi nimi stranu, která nedbajíc spole-

ného zájmu zpsobila v mstech tžkou roztržku. Kroniká tedy

piítá vc hlavn chytrosti pán; základním pedpokladem jejím

však byla pedevším nedostatená ustrojenost mstského ovzduší,

které jsme se již dotkli a jež také vysvítá z rozliných zjev jiných.

Bylo zajisté význaným rysem tehdejší Prahy, že zname-

nitou moc jednotlivých rod mšanských nepodpírala dosti síla

obce jakožto celku. Povšimneme -li si na píklad tehdejších pravi-

delných vydání i píjm rady mstské, žasneme nad jejich nepatr-

ností. Nkolik kop nutných ron pro strážce hradeb, pro písae

radního a na jiná drobná vydání policejní shánjí konšelé tžce

z pronájm ungelt nebo náhodných pebytk penz pokutných,

a každé jiné vydaní vtší jest teba hraditi pjkou u bohatých

jednotlivc, která se pak splácí obecnou sbírkou, vymáhanou
zvlášt volenými výbory t. zv. losunger. Všecko samosprávné

hospodáství mstské jest tu stále ješt ku podivu primitivní

a bez pevnjší úpravy byrokratické. Rychta mla ovšem pro

zahájené soudy a ostatní svou innost pravidelné ády a knihv

zápisné, ale v ní vládne jménem královým pedevším rychtá

se svými dráby, který stojí jaksi nad obcí mstskou jako zástupce

vyšší moci ; a pro úely vlastní samosprávy nemla obec Starého

msta Pražského až do konce 13. vku vbec ani domu radního.

V soukromých svtnicích toho onoho pedáka scházejí se konšelé

k ranním poradám a teprve roku 1296 piznali si výslovn, že stav

ten jest vpravd nedstojný msta tak vynikajícího a odhodlali

se k získání skutené radnice. Ale jak šetrn si vedli pi tom!

V dob, kdy se již v nejednom mst íšském zdvíhají pozoruhodné

stavby gotických „Stadthaus" a kdy práv ve Florencii dokonce

zboili celou tvrt mstskou, aby na její ploše mohla vyrsti gran-

diosní krychle mstského paláce, spokojuje se patiiciát pražský

s tím, že za „neveliký pebytek" pokutných penz kupuje domek
mšana Jakuba Koubka, aby sloužil schzkám konšelským

a zárove písai mstskému za byt i místo úední. A není ani jisto,

zela tento vru skromný plán byl opravdu proveden, a neseslo-li

s nho pro odpor moci královské.1
)

*) Tak urit popirati jeho provedení, jako iní na píklad Teige,

Staromstskýrynk 8, snad není zcela nutné, ale vc jest aspo velmi pravd-
podobná.
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To všechno prozrazuje, jak malá byla vskutku samosprávná

innost obecní a tím ovšem i soudržnost etiku ve chvíli, kdy

naopak jednotlivé rodiny patricijské dosahují bohatství a posta-

vení opravdu velmožného a hlun se derou i do oblasti nejv\Šší

moci v zemi. A nedostatenost soudržnosti té byla pak zajisté

zvtšena i pirozeným rozrznním národním, které se

nejevívalo vždy jen tak nevinn, jako pi korunovaci Václava II.,

kdy se podle zpráv kronikáových na jednom námstí veselili

ci a jiném zase eši pražští, nýbrž vedlo druhdy i k nevra-

živým výstupm, jako byla zmínná boue lidová na prospch

Jindicha Korutanského. Praha bylo msto hospodásky rychle

rozkvétající a ve smru tom zajisté stedisko daleko široko zna-

li enité, sídlo velikého bohatství a skutené moci, ale moc ta nebyla

spiata dostaten pevnou oiganisací a tkvla v rukou nevala

svorné patricijské oligarchie, v níž osobní sklony jednotlivých

rod snadno vítzily nad vdomím spoleného zájmu.

A proto se podailo panu Jindichovi z Lipé i jeho soudruhm,

z vzení vyproštným, tak rychle setásti aspo ást závazk,

které mu bylo uložilo neoekávané pepadnutí, a dosáhnouti

roku 1309 i pomsty na jeho strjcích. Podrobnosti nám ovšem

unikají, ale dovídáme se aspo, že pan Jindich nkdy o sv. Janu

Ktiteli,1
) sebrav znan lidu vojenského, pitrhl ped Prahu, a že

se mu pomocí straník, které tam byl získal, podailo ovládnouti

msto tou mrou, že rod Velfovic s Mikulášem Thusintmarkem

a ostatními hlavními pvodci únorového spiknutí byli nuceni

uprchnouti z Prah}7

, a naopak Volfram se zase mohl tam na-

vrátiti.

Podobného pevratu bylo pak dosaženo i v Hoe Kutné, odkr.d

byli vyhoštni Ruthardovici spolu s Peregrinem Pušem a donuceni

hledati bezpeí za hranicemi zcela podobn jako rozliní „íuorus-

iti" z italských komun souvkých za boj guelf s ghibelliny a

*) Kronika zbraslavská vypravuje o vcech tch bez pesných údaj
asových, výslovné datum však nalézáme u t. zv. Beneše Minority, kde
teme, že ,,Pragensis civitas ante festm Johannis Baptisté propter illos

nobiles, qui captivi fuerant, vallata fuit et tunc exiit de civitate congre-

gatio Volflini. Item Henricus de Lipa epit Montanos et humiliavit Pere-

grinum. qui ista conspiraverat." Kompilátor tu erpal snad z téhož pra-

mene jako Neplach, u nhož se nadto dovídáme, že nkdy tehdy v Praze

zahynul smrtí násilnou pan Fridrich ze Šumburka.
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zbraslavský kroniká mohl o tom se škodolibým posmškem
poznamenati, že zpozdilí troufalci, kteí „spoléhajíce na množství

bohatství svého a výši pepychu vztahovali ruce po moci vtší

jejich sil," byli potupn uvrženi v bídu nicoty a rozprášeni do

rozliných konc. Zasnoubení nedávno vynucená byla zrušena a

panské dti, které podle slov Dalimilových v mšanských rodinách

umíraly steskem, byly vráceny rodim. Zda také ostatní ústupky

uinné panstvem zemským patriciátu byly tím zásadn zvráceny,

nevíme, ala ze zpráv souvkých vysvítá, že obratný pan Jindich z

Lipé obrátil ihned hlavní svou péi k tomu, aby moc získanou

rázným vystoupením v Praze opel o bezpenou a pevnou oporu,

jež by mu umožovala trvale zasahovati do neklidného prostedí

mstského.

Dovolávaje se práv svého podkomoského úadu, vložil

spolehlivou posádku pedevším do mostní vže na Menším mst,
dobe ji opativ pro možnou obranu, zatím co se jeho spojenec Volf-

ram na vlastní vrub zmocnil špitálu kižovnického na druhé stran

starého mostu Juditina. Beze zetele na náky bratí ádových

bojovný mštnín okopal prý špitál ten kolkolem jako hotový hrad

náspem i baštami a hájil se proti všem námitkám tvrzením, že tak

iní jen ,,na obranu obce mstské", jejíž skutená bezmocnost byla

ovšem takovým svévolným inem jednotlivcovým tím ziejmjší.

Ovládaje pechod pes eku a styk msta s hradem stal se

tak Jindich z Lipé podle svdectví kronikáova naráz ješt mnohem

mocnjším v zemi než kdy ped tím, a jest význané, že jej kroniká

tehdy srovnával s Josefem Egyptským, vedle nhož se prý král

Jindich jevil ,,jen podle jména králem".

Velmožné družstvo, vedené ráznými Ronovci, opanovalo zase

dvr královský, zatím co ve vtšin dležitjších mst vnitní

spory vzrstaly až prý bratr bratru nedvoval, kde kdo chodil

po ulicích s oštpem a štítem a nejeden radji prodal svátení

šat, aby koupil dobrý me, tesa se o život v obecné nejistot.

To byly konce ukvapeného pokusu patricijské skupiny o do-

sažení rozhodující moci v zemi. Bylo ovšem na snad, že prvním

nezdaeným nábhem moc její není nikterak navždy zlomena

-a že se ve vhodnou chvíli mže znova vzchopiti. Ale bdlost

panstva eského byla pekonaným nebezpeím nemálo zbystena

a všecek jeho pomr k pedákm stavu mstského nabyl podstatn

nových rys.
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V dobách pedchozích již dosti hnvu zpsobilo, když teba
mšané tomu onomu vladykovi loupežnému, jakmile jej mohli míti

v mst, ,,koblúk k nmu pihrnúce, hlavu setniechu" ; nyní však

sáhla chlapská opovážlivost troufale na hlavy panské obce zemské,

a rozruch tím zpsobený zanechal ovšem stopy ješt mnohem
hlubší, stopy, které mly zárove od poátku i prudké zbarvení

národnostní; a v tom tkví pedevším trvalá dležitost a význam
události. Šlechta nepocítila jen bolestn hrot do tla vražený

na míst nejcitlivjším, nýbrž uvdomila si jasn, že jest ukut

z cizího kovu a vdomí to se stalo mocným podntem ve vývbji

6 ského nacionalismu vbec.

Dotkli jsme se již v pedchozí knize toho, jak na poátku 14.

vku kladné vdomí národní, probudilé nejprve ve spolenosti

duchovní, znenáhla se pelévalo i do vznešených kruh laických,

dotud mocn okouzlených pvabem nmecké kultury dvorské.

Vláda Václava II., tolik spoléhající na cizince a udržující práv
jejich pomocí na uzd panstvo eské, rozsela tu, a nevolky, zajisté

mnohé tžké zrno a následující boje se švábským rytístvem

krále Albrechta rovnž ; ale pravá úroda setby vzešla teprve, když

eská šlechta roku 1309 náhle pocítila drsnou ruku cizincv pímo
na svém hrdle.

Jeví se to zvlášt význan v rýmované kronice t. zv. Dalimila,

nebo peteme-li v ní pozorn kapitolu o zajetí pana Jindicha

z Lipé a jeho druh, poznáváme, že kapitola ta jest vskutku

úhelným kamenem celého skládání. Z vášnivých slok, v nichž ver-

šovec panstvu eskému tu vyítav ukazuje konce, knimž je pivedl

shon za penzi a lesklými cetkami cizáckých mrav, nedbalá d-
vivost k nmeckým „hostem" a sobecké opomíjení obecného

zájmu, nezaznívá jen všední, mravokárný pathos, obvyklý u vele-

biti lú zašlých as; zvuí z nich vskutku hluboký otes ducha,

který stanul náhle nad hrozivou propastí a uvdomil si dsledky,

které pineslo rychlé zbohatnutí zem pvodní spolenosti národní

a jejímu jazyku.

Cizinci probudili sice království eské k vtšímu blahobytu,

naplnili ruce pán stíbrem a nauili je jemnjšímu zpsobu života
;

ale vše to byla jen ošemetná lest. eský živel ml býti úmysln
dvorským rozkošnictvím uspán, zmkilým pepychem a hravým

turnajnictvím „bez popruhuov" zbaven pvodní drsné statenosti

a pak o moc okraden chytrými mšany nmeckými, kteí se ne-
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mínili nikterak spokojiti služebnou prostedností, nedovolující jim

„nikam vynieti".
,
.Nebo" — praví veršovec dále — „cizí chlap

neslouží nikdy bezelstn a s dobrou vlí. Dnes dává sice stíbro

úroné, íkaje „pane, pane", ale vykává jen svého asu, aby,

jakmile dosti zesílil, s lichvou vymáhal zpt, co byl dal, perstaje

dosavadní pány své a stávaje se jim vrahem. A ti pak pozd po-

znávají, jak bylo nemoudré, že cizím mšanm popouštli zboží

zemská a pevné hrady ; nebo kdyby jimi nevládli, netroufali by

si chlapové ti oboiti se na nejvyšší velmože a uvrhnouti je v hradní

žaláe."

Všecek vývoj veku práv uplynulého, který spolu s penžním
bohatstvím byl pinesl do zem nový mrav, nezvyklé dotud poteby

a cizí e, objevil se vlasteneckému duchu veršovcovu v zrcadle

tohoto nebezpeí velikým a osudným omylem, jemuž bude možno

eliti jen, vzmuží-li se vskutku panstvo, které „na vysokém stupni

má vyhledí", a „opraví eskou est". Taková oprava pak bude

možná jen, odvrhne -li šlechta eská nákladné kratochvíle a hráství,

které ji uvádjí do podruí mšanské lichvy, a vrátíc se k staré

prostot svých pedk, vytlaí zištné cizince.1) Nebo že jejich

houfné vpouštní do zem a dokonce i do rady královské bylo od

pradávna nejvtším neštstím pro národ eský, to se jevilo ver-

šovci vcí úpln zjevnou. Proto pedevším se ujal nesnadné práce

„vše eské skutky v jedno svázati", aby své soukmenovce pe-

svdil jakousi souhrnnou revisí djin národních o tom, že nejvt-

ším nebezpeím pron jsou nmetí „hosté", kteí se znova a znova

vkrádali do zem, aby pirozené syny její o vládu pivedli a slo-

vanský jazyk zahubili.

Historie literární soudila již dávno, že dílo Dalimilovo vzni-

kalo v neklidném ptiletí po vymení Pemyslovc; tím spíše

jest na snad domnnka, že vlastní koeny jeho sáhají práv do

vzrušených chvil roku 1309. Stárnoucí horlivec 2
)
poznal tehdy

*) Jest zajímavé, že hesel zcela podobných užíval i souvký nacio-

nalism nmecký v boji se svými západními sousedy. Tak vytýkal Alexander

von Roes, porýnský publicista, který psal na konci 13. vku, obraceje se

prudce proti novotám francouzským, starý, dobrý mrav nmecký a žádal

neprodleného návratu k nmu.
a
) Není zde ovšem možné uvažovati podrobn o osob veršovcov

i o jeho dílu, o nmž již tolik bylo napsáno. Ve sporu však o tom, jakého byl

stavu, klonil bych se spíše k mínní, že byl knz a nikoliv rytí. Nebo dú-
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patrn, že nastala chvíle, kdy bude nejspíše možno užíti obecného

rozhoení proti mšanské chásce nmecké k zvlášt úinnému
šíení zájmu o národní svéráznost a jazyk, který ml dotud jen

neveliký poet uvdomlých pátel. Zejména nejvyšší panstvo

r. lo býti probuzeno v tomto smru a odpoutáno od pílišné sklon-

nosti k nmeckým vlivm
;

proto obrací se veršovec pedevším
3; nmu a vnuje tak pilnou pozornost jeho pedkm a erbovním

povstem, ukazuje, jak pvod mocných rod jest spoután s pohnu-

tými okamžiky djin národních, a dává svým skládáním šlecht

zárove náhradu za podobné výtvory nmecké, které sám dbe
znal, jak ukazuje celkový ráz díla jeho.

Kronika Dalimilova byla v národ.našem i v dobách pozdj-
ších vždy v náležité oblib, ale vskutku veškeré cenní její dosahuje

ztží významu, který mla pro vývoj sebevdomí eského. Byl to

tvrí in velikého dosahu. Ve vleku neslýchaných událostí a pe-
vrat neklidné doby vystoupilo v ní písemnictví národní rázem ze

zákoutí dot:..vadního skromného snažení pilných pekladatel
legend a skladatel jiných neumlých prvotin. Dere se z ducho-

venstva psobícího v nižších vrstvách lidových smle do palác

vody, proti tomu vyslovené, piozrazují namnoze neznalost tehdejšího ovzduší

knžskóho a ostatn jest po tom, co jsme v prvním svazku dovodili o vývoji

národního vdomí eského na lozhraní 13. a 14. vku, velmi snadno rozumli,

pro práv knz se mohl státi spíše kohokoliv jiného buditelem vlastenec-

kého a protinmeckého ducha v šlecht. Hled pak k piamenm, kterých

veršovec užil pi svém skládání a o nichž sám v pedmluv kroniky mluví

se strojenou vážností kritického ducha a pece tak záhadn, mám za to,

že by bylo teba uvážiti, ncbyla-li vtšina tchto letopis, Dalimilem vy-

poítaných, snad pece jen pouhou vymýšlenou píkrasou díla. Dalimil

znal souvké nmecké básnictví epické a v tom bylo obecným zvykem,
že se veršovci dovolávali nejednou p:amen starších, jichž vskutku neužili

nebo jejichž jména si prost wmyslili. Souviselo to s náladou poslucha,
kteí nechtli slyšeti vci zhola smýšlené, nýbrž žádali, aby se i básník opíral

o náležitou autoritu. A proto jsou snad vbec zbytené dohady badatel
o domnlých ztracených kronikách pražské, vyšehradské, opatovické,

boleslavské a bevnovské, které Dalimil vypoítává za doklad své setlosti.

Snad se opíral vskutku prost o jedinou kompilaci latinskou podobného
rázu, jaký má teba kapitulní rukopis t. zv. druhého pokraovatele Kos-

inová, ale nezeštil ji ovšem tak mechanicky, jako inili se svými pedlohami
nkteí souasní veršovci nmetí, na píklad známý Mikuláš z Jerošina,

který latinskou kroniku Dusburkovu o djinách zem pruské takka otrocky

vrn pevedl do nmeckých verš. Dalimil vedl si ve vci té nepochybn
mnohem volnji a naplnil dílo své znanou mrou vlastním duchem.

Susta, Dvé knihy imtkých dijin II. 3
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hradních a podstupuje zápas s nmeckým básnictvím dvorským,

které tu dotud vládlo k obecné oblib panstva ; snaží se ukázati

dlouhou, umlou skladbou, že národní ovzduší eské nemá již

déle býti spiato plénkami cizinecké výchovy a nmeckého po-

ruenství, nýbrž že dovede již samo tvoiti.

Skoro v týchž letech udal se podobný zápas v Itálii, kde do-

mácí „vulgare eloquium" vlašské pekonává vítzn dotavadní

soutž poesie provencalské, ovládající vyšší spolenost italskou,

a stává se samo jazykem velikého umní. Zázrak ten zpsobil

muž rovnž do dna duše rozechvlý vnitními zápasy své toskánské

vlasti, Dante, který podnikl i píšernou pout do zásvtí, aby otásl

duší svých spoluoban a uvedl je na správnou cestu. Našemu

písemnictví osud nedal tak geniálního prkopníka, ducha, který

zanechává stopu vnou a oslnivou. Prostý veršovec razil mu cestu,

klopotn a drobným krokem ; bez valné výzbroje uené podstoupil

pout mnohem skromnjší do minulosti národní, aby z jejích stín

vytvoil drazné memento pro rodné souvkovce. Ale a nebyl

vru básníkem Bohem nadaným — takového se staré literatue

naší, bohužel, vbec nedostalo — nalezl pece pro své velé cítní

slohový výraz tak jadrný a úmrný vzrušené dob, že není možná

pi nm nevzpomenouti druhého, podobn úinného tribuna

našeho národního uvdomní, Karla Havlíka. Rok 1309 byl v d-
jinách uvdomní toho nepochybn chvílí síly podobn výbušné,

jako byl rok 1848 v novodobém období, a nalezl vt. zv. Dalimilovi

mluvího ne mén šastného a tvoivého. Vrátíme se ješt na jiném

míst k skládání jeho a k otázce, v jakých pomrech dílo, roku 1309

zaaté, opravdu bylo dokoneno a jak mocn se objevily úinky
jeho v panstvu eském ; zde jest však vhodno, abychom se letn o

dotkli ješt druhé památky, která patrn rovnž tehdy vznikala

a od skládání Dalimilova takka nemže býti odluována.

Jest to eská Alexandreis,1) skládání bohužel jen v troskách

zachované, které však nejednou slokou prozrazuje zejm, že také

rdívá se, že v Alexandreid má hlavní váhu obecný ideál rytíe

stedovkého, kdežto u Dalimila prý je nejdležitjší zájem o národní

ctnosti i nectnosti eské. Nebylo by však správné dovozovati z toho, že

to i ono skládání vzniklo v rozliném ovzduší. Rozdíl urovala sama látka,

a cíl jest vlastn u obou veršovc týž; Dalimil k nmu však mže jíti

rovnou, kdežto Alexandreida jen nepímo a obecnou úvahou. A že i asem
vzniku svého skládání jsou si velmi blízká, lze míti po pracích Havlíkových

za nepochybné.
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u jeho kolébky stála svrchupsaná, prudká srážka mezi eskou
spoleností feudální a novými nároky zbohatlých plebejc mšan-
ských. Jak drazn radí i tu na píklad básník králi, aby ml
v rad jen šlechtice urozené a ,,nevolil v est" ani jediného „ádu
chlapského", nebo prý neurozený, jakmile povýšen, stává se

hluchým k dobrým radám: ,,chlípá" nesnesiteln, skípá pýchou

jako sprosté kolo a syí jako hád, kdežto naopak urozený, tebas

doasn chudý, ale „starého štpu", byv povýšen, v pravd ušlech-

tile si vede. Šlochta jest mu dstojná eka, široko tekoucí a mén
zrádná, než ponížený potok, v tsném eišti spiatý, který, když

se rozvodní, nezná míry. A také ideál panovníka, jaký tanul našemu
básníku Alexandreidy na mysli a který nakreslil dosti obratn
vypravováním o vychování Alexandrov, shodoval se zejm se

souvkými názory eského panstva, jsa pímým protikladem krále

opírajícího se o . ;vo. Bojovný ná býti král, nebo i nej-

lepšík se prý klidem kazí a „nikdo není cti své dstojen, kdo
chce býti vždy pokojen" ; nemá býti ani píliš opatrným potáem

svým vrným, nebo „když dobudeš, tehdy dávaj". Nemá
mniti starých práv a „zamýšleti nová" a nesmí dopustiti, aby
„peníz na soud soudil". Jen s takovým králem doufal veršovec,

že bude možno pokoiti i pohanský i schismatický východ evropský

„a snad by se mohlo státi, že by Nmci, kteí jsou v echách
hosté a chtjí se doždati toho, aby na most v Praze, což Bh
nedá, nebylo echa vidti, sami tu vídáni nebyli."

Jest to tedy týž duch národn-šltchtického uvdomní es-

kého, prudce se obracející proti nmeckému mšanstvu, jaký jsme

byli poznali u Dalimila, a lze vru míti za to, že obojí úspšný
nábh k vdomému tvoení básnickému v jazyce eském jest

plodem rozechvlé nálady, která byla sice pomry pedchozími

znenáhla pipravována, ale mocn vzplanula teprve, když pohnuté

chvíle roku 1309 vyburcovaly panské prostedí eské k ráznéj-

šímu odporu proti nmeckému mšanstvu a jeho výbojným
snahám. •

Rok ten stal se tak vlastním rokem zrození vdomého boje

obou kmen zemi obývajících, který pak, a druhdy mocnji,

druhdy pitlumen se projevoval, zstal již trvale spiat s osudem

vlasti naší. Prudká srážka eského panstva s nmeckým patri-

ciátem za vlády korutanské jeví se jaksi jeho prvním jednáním,

pi nmž v popedí stanuly ovšem zatím jen vdí vrstvy toho

3*
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i onoho tábora, a jest zajímavé, že ani v 15. vku ješt úpln
nezanikla vzpomínka na tuto vc.1

)^

Souvkovci roku 1309 nemohli ovšem ješt oceniti význam
djinné chvíle tou mrou jako my, kteí na ni hledíme se sta-

letým odstupem. Jim vcem nejdležitjší bylo, že smlý pokus

nmeckých pedák zatím selhal, a zájem obecný v echách
obrátil se vzáptí k jiným vcem zemským, které byly vskutku

daleky opravdového uklidnní. Nebo akoliv se na chvíli pomry
urovnaly tak, že se kolem 27. ervence v Praze mohl sejíti zase

soud zemský za hojné úasti panstva, byl pece všemu svtu zejmý
úplný rozvrat vlády Jindicha Korutanského. Jevil se naprostý

nedostatek pravé moci královské v zemi stále dtklivji zejména

týmiž zjevy, které již tolikráte se byly v Cechách vyskytovaly

v dobách bezvládných, totiž množícím se šacováním zboží duchov-

ních, jež nutilo zvlášt bohaté kláštery k tomu, aby si draze

kupovaly ochranu velmožných soused svtských.

Tak vidíme tebas mnichy kladrubské, jak dávají práv
tehdy statky své za nemalou odmnu v „obranné poruenství"

panu Betislavu z Rizmberka, anebo slyšíme trpké náky klášter-

ník zbraslavských na vydraství šlechtic sousedících s jejich

statky ve východních echách, a to nejen mocných pán ze Šva-

benic a Sumburka, nýbrž i menších zeman, kteí si prý vi pod-

daným klášterním vedli jako drobní králové. Marn vyplatil klášter,

aby se ze soužení toho vykoupil, Ješkovi ze Šildberka 180 hiven,

Petrovi ze Zampachu 60, Janovi Warthubovi 40 a Oldichovi

z Brandýsa 30 hiven. Na konec nezbylo mu, než aby svil zboží

svá ve správu samému panu Jindichovi z Lipé s podmínkou,

že bude úrok z nich plynoucí dávati klášteru aspo s polovice,

polovici druhou sob ponechávaje. Ale ani tento ,,tractatus

leoninus" nepomohl prý valn klášteru, který zárove na svých

pobrdských zbožích trpl soustavným loupežením pana Viléma

Zajíce z Valdeka, neváhajícího odehnati za jediný den tebas
pes 500 ovec z dvor klášterních. A také odjinud ozývaly se

náky na zlé zmatky a stále vážnjší nepoádky, které pinášely

l
) Publicista bratrský, který psal asi roku 1470 (viz F. M. Bartoš

v .. M. 1917), aspo dovozuje, že prý eši na svých adrech živí nmecké
hady, kteí ,,od Korutanského Jindicha až do tohoto asu róznice iní."
Spisovatel ml pi tom ovšem na mysli pedevším nmecké mnichy.
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škodu obecnou a z nichž vskutku zisk mla stále ien onarneveliká

skupina pán vládnoucích zemí i dvorem.

Nelze se tedy diviti, že žalostné poklesnutí všeho ádu v zemi

budilo u nejednoho prozíravého muže obavu, zda se za pomr
tch vláda korutanského krále, ztenená na pouhý stín moci pa-

novnické, vbec trvale udrží. Zkušení páni nkteí brali to stále

více v pochybnost a v úvahách jejich se zaala znenáhla ozývati

i dležitá otázka, jaká opatení vi zmatku tomu, v Cechách

neustávajícímu, uiní nedávno zvolený král ímský Jindich VII.

Skutenost, že v jeho oích Korutanec, nedosáhnuv potvr-

zení svých lén, byl prost usurpátorem, sunula se pak tím více

do popedí, ím jasnji se ukazovalo, že bývalý hrab lucemburský

jest panovník íšských práv skuten dbalý a k velikým cílm
se beroucí ; vdlo se, že byl sice zatím zabaven úpravou západních

konin íše a nevyjasnným pomrem k synm svého pedchdce,
ale bylo na snad, že díve nebo pozdji také do eské vci
mocn zasáhne.

A tu se prý trousily po echách stále hlasitjši úšklebky,

že se pak Korutanec brzo zase vrátí ke kaši, od níž byl pišel,

a vyplní tak donnlé proroctví Bertolda Rezenského, podle

nhož po vymení Pemyslovc echm bylo poznati nkolik

slabých a nezdárných panovník, než zem nalezne zase vhodný

rod královský. A vyslovovala se dokonce již i uritá jména

nápadník, kteí prý jen ekali na konený pád Jindichv.
Fridricha Habsburského jmenovali nkteí, jiní zase Fridricha

Pokousaného, udatného Wettince, který užil zmatk eských .bez

váhání k tomu, aby se zmocnil skoro celé Míšn. Také po-

volání manžela nejmladší dcery Václava II., Markéty, vratislav-

ského vévody Boleslava, který se byl zmocnil Opavska, kmitlo

se v tch úvahách.

Nevíme ovšem pesn, kdo byli oni „rozšafní mužové", v jejichž

hlavách se rodilv tyto tajné a zajisté ješt zcela nezávazné návrhy.

Podle narážek Petra Zbraslavského jest nejspíše možná míti

za to, že nescházeli mezi nini pedáci strany kdysi rakouské, jako

byl pan Jindich z Rožmberka nebo Albrecht ze Zeberka, kteí

se takka nikdy nejmenují v okolí Jindicha Korutanského a patrn
jenom neradi snášeli silnjší moc pana z Lipé a jeho druh, jsouce

ochotni uvítati pevrat, který by zemi dal jiného, zdárnjšího
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panovníka]^ a je samé posunul více na výsluní vlivu dvorského.

Jejich nespokojenost s korutanskou vládou by se však byla asi

jen stží promnila v in rozhodný, kdyby ji nebyl úeln urychlil

popud z iiného prostedí, totiž z klášter cisterciáckých.

Vytkli jsme již v pedchozí knize, jak mocným initelem

v echách na poátku 14. století byly kláštery ty a jak vynikající

úloha pipadala jejich opatm za Václava II. pi dvoe i ve všech

vcech zemských. Za krátké vlády syna Albrechtova dovedli

tito obratní diplomaté duchovní, jako byli zejména Konrád

Zbraslavský a Heidenreich Sedlecký, byste se pitoivše k stran

habsburské, zachovati rovnž nemalou míru vlivu, ale zmatené

asy, které pišly potom, staly se jim dobou zlé zkoušky. V okolí

krále Jindicha, ovládaného svtskými velmoži, slovo jejich valn
neplatilo a vidli jsme již na píkladu kláštera zbraslavského,

jaké svízele a vykoisování pinášel zejména zbožím klášterním

rostoucí rozvrat všeho ádu zemského. A nadto dovedl král

Jindich sám pi vší své bezmocnosti býti klášterníkm eským
patronem velmi nepohodlným.

Jsa v ustaviné tísni penžní a netroufaje si vymoci od panstva

a patriciátu náležité pomoci, utíkal se neúnavn k duchovenstvu,

vynucuje na nm mimoádné dan i pjky, zaruené jen bez-

cennými pergameny. Zvlášt klášter sedlecký, kdysi tolik zbohatlý

obratným hospodástvím Heidenreichovým , to pocioval takka

denn. Hned na poátku své vlády zabral král pro korunu nkteré

dchody, jež klášter brával z urbury kutnohorské, a když Heiden-

reich proti tomu hledal pomoci u soudu horního, donutila komora

klášter aspo k tomu, aby dchod ten vykoupil vysokým darem.

Jindich stával se sedleckým mnichm také nejednou obtížným

svým píliš astým nárokem na jejich pohostinství, vyjídaje

zásoby jejich s etnou družinou a nespokojuje se skromným opa-

tením. Jeho dvoané tu prý poráželi bez okolk dobytek a odvá-

dli po tuctech kon klášterní, až prý nebylo na konec ím pole

vzdlávati ; zárove svým hluným vystupováním rušili nešetrn

klid klausury a opovrhujíce prostou stravou, vymáhali vyhrž-

kami lepší.

Klášter, který byl utrpl hned ve válce roku 1307 a pi obléhání

blízkého Pirkenštejnu mnohé škody, snášel to všechno ovšem ne-

volky, a tebas bychom nevili doslova pohnutlivým nákm
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ádového kronikáe na úplné zchudnutí takto zpsobené,1
) bylo

nepochybné, že opat Heidenreich cítil životní dílo své vážn ohro-

ženým, když vidl, jak slabý král svoluje i k tomu, aby panstvo

jej ovládající sahalo i na nemovité statky klášterní.2
]

Proto pochopíme, pro opati cisterciátí stanuli vskutku

v ele tch, kdož v druhé polovici roku 1309 tajn toužili po zmn
vlády v zemi, a neváhali ve smru tom piložiti ruku k dílu tak,

že se stali opravdu nejmocnjší pákou pi vyvrácení moci koru-

tí nské v echách. Duchovenstvo ostatní bylo zajisté také v ne-

jednom smru stiženo podobnými svízely, ale nevystoupilo

v následujících událostech nikterak tak do popedí jako zástup-

cové ehole sv. Bernarda, ježto nemlo patrn dalekosáhlých

styk zahraniných jako ml ád „rýnských mnich", který u nás,

jak víme, zachovával zejm cizinecký ráz, cít se prost odnoží

velikého tlesa, jež ovládala generální kongregace, svolávaná

každoron do Citeaux.

Zejména korespondencí s ádovýn i soudruhy tak význam-

ného postavení, jako byl tebas opat kláštera Villerského Jind-

ich, vicekanclé nového krále ímského, nebylo zajisté Heidenrei-

chovi Sedleckému a Konrádovi Zbraslavskému nesnadné nabýti

dobrých zpráv o tom, co se ve svt chystá. Širší obzor ten

jim pak podstatn usnadoval vbec správné rozhodování v zá-

v žnýcb vcech veejných a není ani pravd nepodobno že jejich

staré styky s bývalým soudruhem z dvorské rady krále Václava,

P<- trém z Aspeltu, nyní mocným arcibiskupem mohuským a d-
vrným rádcem nového krále ímského, nebyly zcela perušeny

mohli pomocí jich spíše než kdokoliv jiný v echách vas
uhodnouti, s jakými úmysly se zanáší Jindich VII. hled k vcem
eským.

Jisto jest, že v polovici roku 1309 byli rozhodnuti, piiniti

s< úinn o vyvrácení nezdárné vlády korutanské v echách
a nahraditi, jak praví ponkud cynicky Petr Zbraslavský, „zlomený

hrnec " novým, navázavše tajn — „per familiares" — spojení se

*) Že bída nebyla opravdu pece tak veliká, dosvduje to, že

klášter mohl ješt dne G. listopadu 1309 kupovati za 600 hiven nov
dv vsi od Miloty v. Choltic (Reg. II. no. 2199).

2
)
Jindich se sám znal ktomu roku 1310 v listin (Reg. II. no. 2231),

t niž praví, že se pokusil dokonce ,.bona et hereditates monasterii alienare

ad peticionem aliquorum nobiliam".
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zmínnou skupinou pán podobn smýšlejících. Myšlenka, že

„žezlo eské závisí na korun ímské" a že trvalý mír v echách
nenastane, dokud tu moc panovnická „slovem císaským ádn
ustanovena nebude", nalezla v nich horlivé obhájce, ale zárove
je vedl správný instinkt politický a také zkušenost k tomu, aby

neschvalovali jmen rozliných nápadník, vyslovených nkterýrri

velmoži.

Ani Habsburk, soupeící s ímským králem, ani Wettinec,

stižený íšským achtem a konen ani Piastovec Vratislavský,

mladík bez jakékoliv podstatnjší opory, nikdo z tch se jim

nezdál vhodným ekatelem. Tušili správn, že král ímský jest

ochoten páti koruny eské jen osob, jež by jemu samému byla

blízká, ale vdli zárove, že národní cítní eské a „eská d-
stojnost" by trpce nesly, kdyby nlo pi tom býti zhola opome-

nuto ženské sém. domácího rodu královského. Zkušenosti roku 1307

byly ve vci té ješt píliš svží a všechny úvahy vysply tak na

konec v uritý návrh, jenž smoval pímo k spojení rodu lucembur-

ského, nové hvzdy v íši vzešlé, se starou dynastickou tradicí

eskou satkem svobodné dcerky Václava II., Elišky, s mladým
synkem nebo snad bratrem ímského krále.

Toto dvtipné rozešení svízelné otázk}* eské mohlo zajisté

souasn vzniknouti v rozliných hlavách, ale podoby skuteného,

tajného plánu nabylo nepochybn piinním obratných opat
cisterciáckých, kterým bylo ovšem teba zabezpeiti si pedevším

souhlas osoby, ve vci té zvlášt dležité, totiž princezny Eiišky.

Kdo byla tato princezna Eliška? O tom jest tu teba aspo
nkolika málo slovy nejprve promluviti. Dcera Václava II. a Guty

Habsburské, narozená 20. ledna 1292, byla tehdy dívka tém
sedmnáctiletá, ale, jak se zdá, již zcela vysplá; aspo ji roku

následujícího mli na Rýn za dvacetiletou a divili se její

urostlosti i opálené , tmavé pleti. Otci svému se tedy vzhledem

valn nepodobala, ale zddila po nm nepochybn sklon k prudké

nervosní vzntlivosti
;
podléhala ve chvílích zklamání od dtství

hysterickým návalm mdlob a pláe, až se o ni družina v pípadech

takových opravdu bávala, a zejmá vášnivost v lásce i nenávisti

ji provázela pak celým životem. Po otci zddila patrn i drazné

sebevdomí osobní, ctižádost a snad také i nemalou míru lstivá

chytrosti, ale všechno to mlo ráz mnohem impulsivnjší a b}io

proniknuto nevypoítatelnou náladou ist ženské citovosti,
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na kterou ovšem mly asi nemalý vliv také nepíznivé pomry
dtství. Nebo ztrativši matku v pátém roce, Eliška vyrstala

se svými sestrami na neklidném dvoe ovdovlého otce bez

ochranné ruky píbuzné bytosti ženské až do desátého roku, kdy
teta Kunhuta, vrátivši se z Polska, usadila se na hrad pražském

jako abatyše sv. Jií a kdy tam Václav II. uvedl hned na to svým
dcerkám za macechu i mladikou, sedmnáctiletou Rejkn.

Tak nepoznala Eliška ani v útlém mládí klidného prostedí

rodinného a v záptí následoval prudký náraz osudu za nárazem:

hrozná válka s králem Albrechtem a požár, který zniil vtší ást
hradu pražského, dlouhé umírání otcovo a bohapustá vláda bratrova

a konen jeho bídná smrt, která rázem mladiké Pemyslovny
vydala nejprudšímu píboji djinných vln. Tu pochopíme snadno

hokost a zoufalství trnáctileté Elišky, když na podzim roku

1306 náhle ztratila dokonce i nadji, že se aspo její starší sestra

udrží na otcovském trn, a když zstala po zbablém útku koru-

tanského švakra zcela osamlá v Praze jako svdek slavností,

které uvádly vítzného syna Albrechtova na trn pemyslovský.

A hokosti té nezmírnila zajisté skutenost, že po jeho boku na trn
i ský znova vstupovala mtedá její macecha, které nikdy n< i i-

lovala a v níž vidla nyní zejmou vetelkyni a úastnici loupeže

svých ddických práv. Již tehdy patrn vzrostla nenávist mezi

dívkou, naplnnou pýchou starého rodu panovnického, a slinou

Polkou, která nadto snad nebyla ani bez viny na tom, že král

Rudolf — aspo tak tvrdí Dalimil — Elišku dokonce z hradu

pražského vyhostil a dole v mst usídlil.

Proto uvítala mladiká Pemyslovna v srpnu 1307 návrat

Jindicha Korutanského na trn eský s upímnou radostí a vidla

v nm záruku svých vlastních prospch. Ale ani tentokráte nebyla

ušetena trpkého zklamání. Nebo málo nadjí splnila vláda Jind-

ichova z tch, které se k ní pojily, a roku 1309 mohlo i mén
bystré oko, než bylo oko mladé princezny, poznati její úplný rozvrat

,

zvlášt, když bezmocný král byl doasn sehnán i s hradu praž-

ského a byl, jak Eliška sama rozhorlen vytýkala, ,,na posmch
všemu lidu". Tu se mimodk vkrádaly i do její mysli obavy, že

sestra i se švakrem budou snad pece opt vyhnáni ze zem, a

Pemyslovna, jež byla již poznala tolik trudných okamžik,
stanula ped otázkou, jaký ouid by pak stihl ji samu?
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Vyhlídka, že bude švakrem ponechána snad zase bez ochrany

a vydána na milost a nemilost njakému cizímu dobyvateli eské
koruny, dsila ji stejnou mrou jako myšlenka, že by snad mla
se sestrou putovati kamsi do Tyrol. Nebo její osobní pomr ke

královn Ann a jejímu choti se stával od nkteré doby stále

mén vlídným.

Nejsme sice pesn zpraveni o prvních píinách tohoto

vzájemného odcizení dcer Václavových, ale není snad píliš

n snadné dohádati se jich. Eliška vytýkala pozdji, že postou-

pila ochotn starší seste svj podíl na ddickém práv ke korun
eské, které podle jejího mínní píslušelo všem Pemyslovnám
rovnou mrou ; ale tím se ovšem nevzdala nikterak nároku na

ádné vyvnní a samostatné dchody. Její mladší sestra Markéta

pinesla, jak se zdá, svému manželu, Boleslavovi Vratislav-

skému, vnnou dohodou nárok na Opavsko, a dospívající Eliška

žádala rovnž bezpeného zajištní ádných píjm osobních

a to tím draznji, ím zjevnjším se jí stávalo špatné hospodá-

ství Jindichovo a hrozivjším jeho úplné utonutí v dluzích

a jiných závazcích.

Máme pozdní sice, ale spolehlivé zprávy o tom, že Eliška

roku 1309 pebývala u sv. Jií na hrad pražském, kde teta stále

ješt byla abatyší; není však teba souditi z toho, že by byla žila

pímo v klausue a rnnišském spoleenstvu. Klášter byl rozsáhlou

skupinou budov rozliného rázu1
) a dovídáme-li se náhodou,

že Eliška mla nejen etnou eled ženskou, nýbrž také vlastního

krejího, jménem Štpána, a vlastní kaplany, kteí jí sloužih

n ši až nkolikrát za den, nelze to zajisté srovnati s dojemným
obrázkem ubohého sirotka, odstrkovaného v dom své královské

sestry. Eliška mla patrn svj vlastní, samostatný dvr, by
i neveliký, jako ho mívaly v dob té vbec dospívající princezny,

a l' 1 tím tíže na ni doléhala nedstojná závislost na zadluženém

švakru. Naíkala si hlasit, že „nemá svého, než to, co jí jeho skoupá

ruka poskytuje", a jí samé že jest teba uskrovovati se a šetiti

nedstojn, aby mohla vystupovati pimen vysokému stavu

*) Již na píklad roku 1254 naizuje papež, aby odstupující abatyši

tamní byl vymen slušný dchod ze statk klášterních ,,et de aliquibus

domibus iuxta ipsum monasterium pro sua et personarum sibi asgisten-

tium habitatione" (Reg. II. no. 18).
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svému. Žádala tedy asi pikázání dchod spolehlivé zaruených

a hokosti ze spor o to vznikající zvyšovaly ješt nechut její

a opovržení k Jindichovi, o nmž již nepochybovala, že zavlekl

slavnou korunu jejího otce do bahna potupy a nebude s to, aby

ji kdy odtud vyprostil.

Takové bylo tedy postavení a nálada princezny, k níž se

obrátil zrak nespokojených opat cisterciáckých, a jest na snad,

že mezi tou i onou stranou došlo bez valných obtíží k tiché dohod
pi známé dvrné rozmluv princeznin s Konrádem Zbraslavským

v basilice sv. Víta nkdy v msíci ervenci 1309, tedy nedlouho

potom, co pan Jindich z Lipé se svými druhy byl Prahu ovládl

a v mst se bezohledn opevoval.

Jest ovšem nesnadné rozhodovati, uinil-li první krok k tajné

dohod, elící proti Jindichovi Korutanskému, opat i sama

princezna. Petr Zitavský, jediný souvkovec, který nám o vcech

tch dává zprávu podrobnou a openou o dobrou znalost vci,

psal za života obou a delikátnost látky jej nadto vedla sama

k znané opatrnosti: bylo nutné vylíiti vše tak, aby se Eliška

nejevila snad ctižádostivou intrikánkou, která sráží vlastnímu

švakru a seste korunu s hlavy, ale zárove, aby ani na opata Kon-

ráda, Petrova pedstaveného, nepadl nepkný stín zrádného

spiklenectví. Proto zastel kroniká vlastní jednání rouškou nko-
lika obecných obrat a z rozhovoru Konrádova s princeznou

vytkl hlavn pohnutlivé náky Elišiny na strádání, jež jí jest sná-

šeti ; ale snad ani to nebylo v podstat zcela nepravdivé. V podob-

ných pípadech tiché dorozumní, nenápadné vycítní sklon
druhé strany bývá dležitjší všeho jiného a bystré oko zví dosti

i tam, kde urité slovo ani nezaznlo. Obratný Durynk Konrád,

v již tolikráte byl vystupoval jakožto dvrník posledních Pe-
i; yslovc a mohl vi sklíené a rozilené princezn hráti dstojn
úlohu jakéhosi ochranného ducha eského rodu a jeho slav-

ných tradic, vdl dosti, poznal-li, že prinzezna, kterou bylo

možné postaviti proti starší seste jakožto stejn oprávnnou

ddiku trnu eského, nebude neochotna k této úloze a že

se sestrou i švakrem vskutku dokonale znepátelena. To mu
žatí i n postailo, nebo díve bylo rozhodn teba zabezpeiti

si také souhlas druhého hlavního initele v tchto vcech, krále

ímského.
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Poradiv se dvrn ješt se „mnohými muži motKnými1
)

a nkterými veliroži i mšany, kteí toužili po míru a prospchu
vlasti", opustil tedy bez odkladu dne 4. srpna 1309 Prahu a vydal

se na cestu do íše, k níž mu generální kapitula ádová v Bur-

gundsku dávala vítanou píležitost. Bývala záminka taková

znamenitou výhodou knží ádových, že mohli bez obtíží uni-

kati podezení, které by bylo stíhalo pi podobné cest jakou-

koliv jinou osobu; proto také práv jich bývalo ve stedovku
tolik užíváno k dležitým diplouatickým jednáním. A tak jsa pro-

vázen mladým Petrem Žitavským, pozdjším svým nástupcem

a kronikáem kláštera zbraslavského, mohl se Konrád bez závady

vypraviti do íš? a již dne 14. srpna pedstoupiti v Heilbron ped
krále ímského, aby tu vystelil první úinný šíp proti svému králi,

Jindichu Korutanskému. Dííve však, než promluvíme o dležité

této audienci, jest nutné, abychom se konen dotkli nkolika slovy

Jindicha VII. a jeho tehdejšího postavení.

Skutené cíle Jindicha VII. byly tehdy ješt hádankou,

která, jak poznamenal florentský kroniká Villani, od poátku
roku 1309 budila všude nemalé naptí, i u vzdálených Rek
a Saracen, a dávala osob nového krále ímského záhadný pvab,
jehož kouzlu ostatn ani dnešní djepisectví ješt zcela neuniklo.

Zejména byl všecek svt kesanský pekvapen svérázností panov-

níka, který od prvního dne vlády si vedl zcela jinak, než bylo

oekávati hled k jeho pedchozímu skroirnému postavení.

x
) Tito

,
.sapientes", o nichž tu Petr Zbraslavský mluví, byli patrn

nkteí vyšší duchovní, v dvru pijatí opaty cisterciáckými, jako tebas

kanovník pražský Oldich z Pabnic, kdysi len písežné rady Václava II.,

který pozdji vstoupil do ádu sv. Bernarda a roku 1330 v Sedlci se stal

opatem. Víme o nm aspo, že odvodoval nutnost sesazení Jindichova

uenými vývody kanonickými, vytýkaje zejména, zcela v duchu Bonifáce

VIII., že Korutanec ten již vln matky své, vdovy po Konrádovi Štauf-

ském, byl stižen klatbou církevní a že si ji i sám pak mnohokráte zasloužil.

Rozhodn však nebylo Konrádovi Zbraslavskému možné vystupovati

jakožto zástupci všeho duchovenstva eského. Zejména biskup Jan

z Dražíc byl o jednání cisterciák patrn až dodaten zpraven. Dobré

píležitosti k dohod s nkterými pány, protivnými vládnoucí stran Jind-

icha z Lip, poskytl opato\i zajisté i zemský soud konaný v Praze na

sklonku ervence (Reg. II. ne. 2189).
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Když byl Jindich VII. v listopadu 1308 zvolen za hlavu íše,

vdlo se obecn jen, že mladý, sotva tyiaticetiletý muž 1
)

jest z etných hrabat íšských, kupících se na pedlu francouzské

a nmecké oblasti, kteí neúnavn naplovali nkdejší Lotharingii

svými rodovými sváry a lenními spory. Vdlo se také, že Jindich

po pedasné smrti otcov, který padl roku 1288 u Worringen,

vládl v nevelikém a pomrn chudém hrabství lucemburském

se zejmým zdarem a obratností. Zejména cizí obchodníci chválí-

vali jeho spravedlivou péi o dobrý ád zddné zemiky a také

u žárlivých svých soused si uml hrab osobní dstojností získati

pozoruhodnou vážnost. Byla pak také obecn známa jeho závislost

na korun francouzské, o níž jsme se zmínili již na poátku kapitoly

a k níž jest teba, abychom se ješt vrátili nkolika slovy.

íkává se, že Jindich VII. byl spíše Francouzem než Nmcem,

a byla dokonce vyslovena pochybnost, uml-li vbec nmecky;

jist neprávem, nebo nemalá ást jeho vlastních poddaných

byla pece jazyka nmeckého, jinak však lucemburský hrab

byl vskutku asi mocn doten ovzduším souvké Francie. Od

mládí pobýval asto na dvoe Filipa Sliného, z jehož rukou pijal

pás rytíský a který roku 1292 zprostedkoval i jeho satek s Mar-

kétou Brabantskou. Dv léta potom vstoupil v Pontoise za peníz

6000 liber dokonce zjevn do žoldnéských služeb francouzsl ých

proti Anglii, a in ten se jevil takka felonií vi králi íímskému

Adolfovi, tehdy s Anglií spojenému; ale na tom nebylo dosti.

Stalt se Jindich v záptí dokonce trvalým a ddiným pensio-

náem francouzským. Za roních 500 liber, splatných v paíž-

ském Templu, pipoutal sebe i své nástupce pednostním závazkem

lenním (hommage lige) ke korun francouzské2), což se podle práv-

i) Toto urení vku Jindichova, kterého proti starším názorm hájil

zejména N. v. Werveke v Deutsche Zeitschrift f. Geschichtswissenschaft

VII. 146, potvrzuje také nov objevený dopis Janovana Spinoly z roku

1311, otištný Finkem, Acta Aragonensia 1, 279. O osob Jindicha VII.

sebrali ostatn zprávy nejúplnji Cartellieri, Heinrich VII, (Neue Heidel-

berger Jahrbcher XII.) a K. Gráfe, Die Persónlichkeit K. Heinrich VII.

Lipsko 1911, kde zárove také starší literatura jest úpln vypoítána (viz

ktomu i posudek K. Wenckv v Hist. Zeitschrift 109, 647). Než ani tmito

pracemi není zajisté o osob Jindichoveeno vše , eho by bylo teba, a vý-

stižná biografie panovníka toho by byla jist žádoucí.

») Smlouvy ty otiskl nedávno Fr. Kern (Acta Franciae et Angliae

no . 90—92) ; týž vysvtlil také ve své práci ,,Die Aofánge der franzósischea
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nich názor souvkých vlastn nedalo ani slouiti s ádem íše

ímské, která mla pece pedevším nárok na vasalské služby

hrabství lucemburského. A také pozdji, za vlády Albrechtovy,

hlásil se Jindich vytrvale ke králi francouzskému. S jeho barony

protestoval roku 1303 proti Bonifácovi VIII., tehdy spojenci krále

ímského, a spolu s nimi vítal roku 1305 v Lyonu i nového papeže,

Klimenta V.

Tak daleko nešel tehdy ješt nikdo z ostatních pán lotrin-

ských i nizozemských, a se jich Filipovi Slinému vru nemálo

na paty všelo a francouzský vliv vítzn postupoval v celém levém

Porýní. Postup ten byl ostatn vc zcela pirozená. Dvr paížský

vábil urozené sousedy mocn jako nejvyšší škola mrav rytíských,

lákal je penzi a zvlášt od té chvíle, co samo papežství utkvlo

v jeho vleku, bylo se odtud nadíti i jiných úspch. Vidli jsme,

jak si Balduin Lucemburský na poátku roku 1308 poklonkováním

králi Filipovi vysloužil arcibiskupství trevírské. Ale tím vtší byl

pak úžas nad zprávou, že si jeho bratr pes to prese všecko troufal

sáhnouti po korun Karla Velikého jakožto soupe francouzského

nápadníka a když dosáhl volbou knížat nmeckých opravdu hod-

nosti té, v kesanstvu nejvyšší. Ve Francii byl úžas ten

ovšem provázen prudkým hnvem a Filip vidl v jednání do-

tavadního svého poníženého klienta neslušnou zradu. Ale jedno-

hlasná volba kurfitská nedopouštla odvolání a francouzský

král dovedl zakrýti nespokojenost svou rychle zevní, by i po-

nkud chladnou zdvoilostí.1) Smíil se s nezbytností a vykával,

jakou cestou se dá nový král ímský.

A také všecek ostatní svt hledl, jak jsme již ekli, se zvda-
vým zájmem na Jindicha, nebo nebyla to nikterak jasn vyšlapaná

cesta, na kterou jej híka osudu tak náhle postavila. Djiny íše

Ausdehnungspolitik" nejlépe pravý význam slova
,
,ligius". Podle názor

tehdejších mohla sice táž osoba míti bez odporu souasn vi nkolika
pánm závazky lenní, ale seniorem hlavním zstával ten, k nmuž se vasal

hlásil jako ,,ligius". Vc ta jest i pro eské pomry zajímavá, nebo i u nás

se druhdy potkáváme s oznaením tím, napíklad roku 1253 pi stanovení

pomru Pemysla II. k Vilémovi Holandskému.
*) Nesnáze mohl zpsobiti Jindichv ddiný závazek lenní k Francii

a mám za to, že práv proto se král tak záhy po své volb zekl vlády nad

hrabstvím lucemburským a odevzdal ji synovi, a pro dtský vk Janv
byl nucen hrabství dále spravovati jako poruník (Schótter, K. Johann

von Bóhmen 57).
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ímské se jevily od pádu Štauf vskutku jen neklidnou adou po-

kusu a improvisací bez dostatené souvislosti vnitní, za nimiž

momínky na nkdejší slávu impéria tratily ve výši takka již

mlhavé. Jakýsi význaný rys byl ovšem spolený posledním

králm ímským, Rudolfovi, Adolfovi i Albrechtovi, jinak na

vzájem velmi "odlišným. Všichni ti kladli tžisko svého zájmu

do národní oblasti nmecké, nedbajíce valn románských ástí

impéria, a zlatý vínek královský jim sloužil pedevším za pro-

stedek k množení územní moci rodové. Získání toho i onoho

velikého léna, a zemí rakouských nebo ech, hrabství holandského

nebo zemí wettinských, jevilo se úhelným kamenem jejich poli-

tiky, o který bojovali, starých, svtovládných nárok císaských

valn nevzpomínajíce. Druhdy, zejména u Rudolfa I., ozvalo

se sice vdomí úkol tch tu onde pece, ale bez náležitého drazu

a úinnosti.

Djepisné hodnocení vci té není zcela snadné. V dob Bis-

markov, kdy zvítzilo malonmecké hledisko politiky výlun ná-

rodní, tvrd "spoléhající na holou skutenost, potkalo se stízlivé

jednání prvních Habsburk a Albrechta Nasavského ovšem s vý-

slovnou pochvalou, vskutku však lze asi sotva popíti, že snahy

ty mly pro další vývoj oblasti nmecké také osudné následky.

Nebo práv jejich zejm sobecký ráz sesiloval obecnou ne-

ní knížat k moci královské a bránil tomu, aby se v Nmcích

utvoila nová tradice dynastická, a po ní mnoho souvkovc

toužilo. Šlo tedy o to, pjde-li nový panovník, Jindich VII.,

touže cestou a obrátí-li zrak svj bez odkladu k východním kon-

inám íšským, kde jeho pedchdcové pedevším hledali rychlého

rozmnožení své rodové moci.

Svdné píležitosti k tomu bvlo vru dosti. 1 proti Fridrichovi

A! - uskému i proti Jindichovi Korutanskému mohl král vystou-

piti s podstatným nárokem. Oba byli stiženi achtem íšským

a nejeden vlivný rádce domlouval Jindichovi VIL, aby bez

váhání vložil ruku svou na jejich bohatá léna.

Zejména Petr Mohuský obracel prý pozornost jeho od poátku

drazn k vcem eským, které ostatn hned jednání o volbu bu-

doucímu panovníkovi íšskému nemile pipomnlo. Nebo Jindich

byl tehdy nucen zaruiti nejednomu knížeti íšskému spláceni

žoldu dlužného za tažení do Cech roku 1307 ;
tak žádali vévodové

bavorští Rudolf a Ludvík 2000 hiven a sám Petr Mohuský
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^e piihiásil dokonce s deseti tisíci, které mu král Albrecht prý

tehdy nezaplatil. Pes to prese všecko dal se mladý král, zvyklý

poslouchati spíše vlastní hlavy než rady cizí,1
)
pece jiným smrem.

Projevoval nepokryt od poátku, že nechce býti pouhým, ,,roy

Allemagne", jak se pedchozím králm ímským ve Francii

íkalo, a ohlašoval slavnostn, že se bude bez prodlení domáhati

korunovace v ím, aby mohl jako pravý císa vrátiti rozervané

Itálii kýžený mír, povznésti nezištnou spravedlností i jinde vážnost

ii;iperia a vésti pak svorné kesanstvo k znovudobytí Svaté zen .
A vytýkal tyto své úmysly tak pesvdiv a vele, že nebylo

lze mu nadobro neviti.

Jak máme posuzovati a oceovati tyto projevy a plány?

Vtšina historiku vidí podnes v Jindichovi VII. prost ušlechti-

lého snílka, který, zpit jsa neoekávaným povýšením, neuvažoval

dosti o skutených silách souvkého života a nerozvážn se rozbhl

za ztraceným ddictvím štaufským. Než soud ten není snad pece
ve všem spravedlivý. Je pravda, jakýsi pídech zaníceného

hrdinství vyznaoval Jindicha VII. nepochybn. Bezvousý

mužík drobné postavy s valn proídlým, plavým vlasem a siJn

krátkozraký, dovedl se v návalech hnvu nebo ve váleném na-

dšení úžasn vzpímovati a hrozným initi; miloval velmi okázalý

postoj a zvuná, velikolepá slova, jsa vbec tak „philosophiae

flosculis illustratus", že se jeho vlašští nepátelé té vci nejednou

škodolib posmívali, vidouce v nm dodaten s kronikáem
Ferretem Vicentským pedevším lehkovrného optimistu, odsouze-

ného k trpkému zklamání v ošemetném svt skuteném. Sám
Jindich VIL vytýkal s oblibou svj pvod od Karla Velikého

a vil pevn ve své veliké poslání, že jakožto znamenitý nástroj

vle boží na zemi obnoví vhlas moci císaské. Pi tom však

nelze v tchto nadšených snahách jeho vidti holý dozvak a vzkí-

šení nkdejších tradic nmeckého císaství. Spíše se zdá, že jest

teba jejich koeny hledati také ve francouzském ovzduší sou-

vkém, v nmž Jindich VII. kotvil jádrem své bytosti.

Vytkli jsme již nahoe, jak silný byl v tehdejší Francii zájem

o to, emu se v scholastické mluv íkalo „translatio imperii in

Gallicos", penesení dstojnosti císaské na Francouze. Souvi-

x
) Tmi slovy jej aspo charakterisoval Mikuláš z Butrinta, len jeho

tajné rady a dvrník králv.
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selo to patrn také s tím, že práv u Francouz, postavených

tehdy na pední místo djinné, prudký spor s Bonifácem VIII.

vypstoval náležité pochopení ceny zásadních hesel jakožto

dležité zbran politické. Koruna ímská se jim proto nejevila

tak jako souvkým Nmcm pouhým svazkem uritých práv

a statk, nýbrž spíše ideou obecnou, jejíž pomyslná síla mohla

v silné ruce znova rozkvésti. Zárove však práv ve Francii vzrstal

tehdy neobyejn zájem o vci italské a východní. ím více ulpí-

vala knížata nmecká na svých domácích sporech a králové ímští

ji:, i volení se odcizovali výhradnou péí o vzrst rodových území

otázkám jihoovropským, tím mocnji lákal jejich západní sousedy

postup do oblasti moe stedozemního, kam již kížové výpravy

Ludvíka Svatého cestu byly ukázaly. S Karlem z Anjou pelil

se proud rytístva francouzského na poloostrov italský a také jeho

synovec, Karel z Valois, hledal dobrodružn budoucího svého

království v Toskán, na Sicílii i v ecku. Touha po postupu

k teplému, bohatému jihu, která kdysi v dob Oton i Štauf
tolik vládla v Nmecku, pesunula se nyní dále na západ do kraje

francouzského spolu se snahou, k novému lesku vzkísiti ímské
císaství, nmeckými sousedy zanedbávané.

Tato nálada byla tedy patrn Jindichovi VIL, vysplému
na dvoe francouzském, mimodk základem k zcela jinému chápání

úkol panovnických, než jaké projevovali jeho beprostední

pedchdcové v království ímském. Ovšem nikoliv tak, aby se

byl s ní úpln ztotožoval a ochotn sloužil národní myšlence

francouzské. Naopak, práv protože znal tak dokonale rozpíná vé

choutky Kapetovc a dlouho jim sám byl nástrojem, hodlal

jakožto král ímský úinn eliti dalším úchvatm francouzským

na úkor íši. Ale chápal lépe kohokoliv jiného, že to bude možné,

jen vzchopí-li se císaství znovu k rozmachu vskutku evropskému

ese-li se sebe výluný zájem o drobné otázky nmecké. Vzpo-

mínky na zašlou slávu doby štaufské psobily pi tom nepochybn
rovnž na jeho duši, k dobrodružným rozbhm sklonnou, ale

pojily se v ní zárove se stízlivým poznáváním souvké sku-

tenosti, takže není spravedlivo oznaovati jej prost za blou-

znivého snílka.

A n ní to ani z jiných dvod možné. Kdo uml chytit si

vésti po všecku dobu pedchozí, spojovati obratn staré zá-

vazky íšské s novými povinnostmi vi králi francouzskému a

Susta, Dv knihy íeskýcb déjsn II. 4



jednati tak, že mu na konec v klín padla výhra nejvtší, nebyl pece

jist naivní nezkušenec. Jindich VII. byl si nadto nepochybn

vdom i toho, že skromné kralování a spokojenost všedními cíly

v Nmcích mohly práv jeho, drobného hrabte bez veliké moci

rodové, v brzku uvrhnouti do nejvtšího nebezpeí. Osud Adolfa

Nasavského byl v tom varovným píkladem. To byl také hrab,

jehož vynesla na trn dohoda kurfit, nepejících nápadníkm
mocnjším, a potom tak bídn zhynul, když se byl pokusil o to,

aby, podobn jako Habsburkové, svému rodu zjednal na východním

pomezí íšském, v Durynsku a Míšni, moc podstatnjší. Napodobiti

prost postup Rudolfa I. nebylo vru nikterak snadné králi, jehož

rodová základna byla mnohem slabší, než bývala pvodní moc
habsburská. V rozvráceném a nespolehlivém ovzduší nmeckém
mohli mu zklamaní potomci pedchozího krále v záptí uchy-

stati nový Góllheim, nenalezl-li vas pevnjší opory, než byla

pochybná vrnost knížat a proídlé zbytky íšských statk nebo

jiných výsostných práv korunních. Zcela jinak bylo však, dovedl-li

dstojnost svou od poátku povznésti v oích všech souvkovc
vznešenou myšlenkou opravdové obnovy císaství, ozáiti ji leskem

smlých cíl obecných a opíti o úinné heslo, ješt po staletích

vyjadované slovy ,,1'empire c*est la paix".

Tém všude v íši toužili po osvíceném císai mírotvorci

a zvlášt ovšem v Itálii, kde po pádu Štauf ani papežové ani

Anjouovci nedovedli zadržeti obecného rozvratu a zhoubných boj.

Bohatý a stále ješt více bohatnoucí kraj byl uštván zmatenými

zápasy straník guelfských a ghibelinských i nedostatkem legi-

timních vládc v tolikerých drobných statecích a podobalo se

pravd, že by uvítal s nadšením nového císae, kdyby pišel ni-

koliv jako dobyvatel, nýbrž jako nezištný rozhodí a úspšný
smiovatel. Obnova nkdejšího panství štaufského na poloostrov

nebyla sice možná, ale bylo možné nabýti tam velikého úspchu
mravního a také znaných dchod k dalším podnikm. Dosažení

koruny císaské bezodkladnou jízdou do íma pinášelo však

i tomu, kdo chtl v Nmecku své panovnické postavení lépe zabez-

peiti, podstatné výhody, nebo také tam se ozývaly hlasy, vytý-

kající zmenšenou soudržnost íše a hledající pána, jenž by ji

zesílil. Zvlášt na západním pomezí probouzelo se pod rostou-

cím tlakem francouzským jakési nové, by ješt nesmlé vlaste-

nectví íšské i u knížat, jež pomry dotavadní uvádly v zjevnou
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závislost na dvoe Filipa Sliného, ale jen korunovaný císa mohl

náležit užíti toho zjevu, zejména chtl-li eliti francouzským

úchvatm v oblasti burgundské. Ujala se tam tém obecn
t. zv. korunovaní theorie, piznávající králi ímskému, který ješt

nedosáhl korunovace císaské, plné právo k vlád jen v „regnum

Alemaniae" a nikoliv v druhých ástech íše. Francouzští legi-

sté šíili theorii tu ostatn horliv i v Lotrinsku a Dolním Rýne,

aby co nejvíce odpoutali tamní ltnníky íšské od závislosti

na králi ímském.

Jindich VII., který prožil tolik let ve vleku velikého korábu

moci kapetovské, znal dobe vtry, vzdouvající pízniv plachty

této lodi a hodlal jich užíti nyní ja£o král ímský ve svj vlastní

prospch. Jeho touha po korunovaci v ím nebyla tedy jen

romantickým navazováním ducha sklonného k ukvapenému dobro-

družství na zašlou slávu štaufskou, nýbrž vyvrala namnoze

ze skutených poteb pítomných a svéráznost jeho snah proje-

vovala se také zmnným -oomrem k stolci papežskému. Chtl

býti pravým císaem, ale nechtl nikterak probouzeti starých

spor, nýbrž hodlal cíle dosáhnouti práv vlídnou shodou s kurií

papežskou. Vedl nepochybn dobe, jak podstatn pispl

Kliment V. k jeho volb z obavy ped píliš silnou mocí krále

francouzského, a budoval na vci té další nadje.

Nkdejší císaové a papežové zápasili navzájem hlavn

o panství nad Itálií; ani tomu ani onomu se ho nedostalo a již

Bonifác VIII. dospl roku 1303 k pesvdení, že císa i papež

ímský si mají radji svorn podati ruce k obran proti vzrostlé

iocí spoleného soupee, krále francouzského. To, co se brzy

potom stalo v Anagni, a události let následujících ukázaly vru,

že jeho obavy byly správné, a proto doufal Jindich VII., že se

mu podaí zachovati píze papežovu a získati jej úpln pro své

cíle. Byl ochoten uiniti mu všemožné ústupky a dáti jakékoliv

záruky, jen aby dosáhl v Avignonu rychlého potvrzení své volby

a svolení ke korunovaci císaské v ím.
Úvahy takové tedy vedly patrn Jindicha VII. k tomu,

že nehodlal klusati po pšince vyšlapané bezprostedními ped-

chdci a že nesáhl hned po sukovité holi, kterou oni se ohánli,

nýbrž radji po kouzelném proutku slavnostních hesel obecného

níru a nezištné spravedlnosti, jež mly jeho vládu mocn odlišiti

4*
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od pedchozích bd1
). Byla to sice odvážná hra, ale dobe pro-

myšlená, a mla aspo na zaátku úspch takka bezprostední.

V celé Evrop žasli, když diplomatití agenti z Porýnska

síili zprávu o tom, jak nový král v beznu 1309 na slavném roce

dvorském žádal od knížat výslovné písahy, že mu budou vrn po-

máhati pi obnovování veškerých práv íšských, zvlášt na pomezí

francouzském, slibuje zárove vyslancm mst italských, že v nej-

bližší dob se vypiaví do Kima pro koninu císaskou a také proto,

aby srovnal jako nestranný rozhodí zmatky na poloostrov.

To byla pedsevzetí, jichž se nikdo nebyl nadál do bývalého hrabte

lucemburského; ta posunula Jindicha VII. naráz do stedu obec-

ného zájmu.

šlo ovšem pedevším o to, jak úmysly ty pivítá stolec

papežský a pofkytne-li mladému králi vskutku žádané pomoci

k jejich uskutenní. Bylo teba vykati, potvrdí-li vbec Kli-

ment V. bez zdráhání volbu a nepinutí-li jej snad tajný nátlak

krále francouzského 2
) k tomu, aby odmítl žádost Jindichovu

o urení brzké lhty k císaské korunovaci v ím.
Vyjednávaje o vcech tch neúnavn rozlinými posly s dvorem

papežským, ztrávil JindichVII. první msíce roku 1309 bez jakých-

koliv okázalých podnik sice, ale nikoliv neinn. Soustavn pro-

jíždl zejména Horní Porýnsko, Švábsko a Franky, oblast, která

zstávala tžiskem královské moci v dob, kdy se byl sever nmecký''

íšským zájmm valn odcizil a západ píliš podléhal vlivm
francouzským. V této konin „zwichen Zurich und Frankenfuort,

Konstanz und Nuremberg, Magonz und Augspurg",3
) zbylo po-

mrn nejvíce zboží íšského, v dob štaufské kdysi tak rozsáhlého,

i) Hesla ta vyjaduje velmi pipadne doporuení, které si vymohl

Jindich VII. v záí 1310 na Klimentovi V. do Itálie se ubíraje; praví se

o nm doslovn: ,,Ecce rcx pacificus, dono divinae gratiae magnificatus

in gentibus, cuius vultum eiusdem regni terra desiderat universa, eis

veniet mansuctus, ut in suae sedens solio maiestatis sólo nutu dissipet

omne malum, cogitet pacis cogitationes pro subditis illamque in plcbem

suara loquatur intrepide ac suae potentiae ministerio salutarj tamquam
flumen aquarum multarum habundare faciat ac redundare sicut maris

gurgites affluenter" (Censt. IV. no. 436).

») O nátlaku tom se mluvilo v Avignone již v dubnu 1309 ; viz Finke,

Acta Aragonensia 1, 263, v kterémžto dopise je zvlášt dobe vyten pe-
kvapující dojem smlého vystoupení Jindichova na souvkovec.

3
) Tak aspo oblast tu vymuje král Albrecht v listin z roku 1307.
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a jízda Jindichova tímto krajem jevila se zárove jakousi revisí

a záchranou tchto trosek pro moc královskou. Dávala však

novému panovníkovi také píležitost, aby vyzkoušel kouzlo své

osobnosti v pomrech zvíených peetnými spory, a vc mla
úplný zdar. Slyšíme odtud záhy hlasy nadšeného obdivu pro krále,

který, ozdobiv pee svou význaným heslem ,,Juste iudicate,

filii hominum", neprojevoval vskutku žádných choutek sobec-

kých, nýbrž opravdu nebojácn se práva ujímal; zvlášt když

rázn vystoupil proti Eberhardovi Virtemberskému, hlavnímu

rušiteli míru ve Švábsku, jemuž hned na jae 1309 odal zemské

fojtství a jehož pohánl bez zetele na jeho nebezpenou moc k ná-

prav kivd, spáchaných na slabších sousedech.

Toto drazné zastávání práva, ozáené pvabem dokonalého

rytíství ze školy Ludvíka Svatého, zpsobilo, že veejné mínní

nmecké v brzku opravdu nemilo Jindicha VII. jen mnou jeho

skutené moci
;
poznávalo v nm zástupce vyšší ideje mravní a

pozorovatel tak vzdálený, jako byl letopisec kláštera svtel-

ského, zapsal s nadšením do své kroniky, že prý od dob Karla

Velikého Nmecko nemlo vládce tak ušlechtilého atak dokonalého

obhájce kesanského ádu.
Pout jižním Nmeckem pivedla Jindicha VII. na zaátku

ervence 1309 konen až poblíž hranicím eským, do Norim-

berka. Bylo to práv ve chvíli, kdy po dobytí Prahy panem z Lipé

vnitních zmatk v echách valem pibývalo, a také na dvoe
krále ímského se asi hojn rokovalo o vcech tch i o budoucím

osudu Korutancov, který se dotud ani k tomu neodhodlal, aby

žádal o potvrzení svých lén íšských.1) Pes to však se nezdá, že

by se byl Jindich VII. tehdy jakýmkoliv zpsobem pipravoval

k innému zasáhnutí do otázky eské. Jeho veškerou pozornost

1
) Že Jindich opravdu toho opominul, vysvítá z pozdjšího rozsudku

íšského soudu proti nmu. Tvrdí-li však Heidemann (Peter von Aspelt,

132), že se tak stalo z návodu eské strany národní, snažící se zásadn
pervati všechna pouta pojící království eské k íši, není to jist

správné. Jindich nepožádal ani o potvrzení svých alpských lén a

jednání to mlo patrn píinu z ásti v jeho úplném zabavení zmatky
eskými, z ásti však snad i v tom, že vykával, jak se utváí pomr mezi

novým králem ímským a Habsburky, nechtje se díve pipoutati ani k té

ani k oné stran. A snad tušil již tehdy, že Jindich VIL jest rozhodnut,

nepotvrditi v království eském knížete, který jej nevolil a k nmuž neml
žádnvch závazk.



54

poutalo dotud pedevším napiaté oekávání návratu oboedien-

ního poselstva z Avignonu, které mlo pinésti rozhodnutí nej-

dležitjší, a pak i jiné, naléhavé otázky íšské
;
jednak zmatky

v Durynsku, odkud se jeho pomoci snažn dovolávala íšská

msta Erfurt, Múhlhausen a Nordhausen, ohrožená Fridrichem

Míšeským, a vedle toho pedevším spor se syny krále Albrechta,

který ml býti v nejbližší dob urovnáván na slavnostním roce

dvorském, svolaném do Špýr.

Proto Jindich VII. nezasáhnuv do vcí eských opustil ped
koncem ervence Norimberk a zamíil opt na západ, k Rýnu.

Ale otázka eská, od níž se takto vzdaloval, šla vskutku za ním

a vnikla takka úsiln do jeho zájm piinním Konráda Zbra-

slavského, který dne 14. srpna v Heilbron pedstoupil ped krále.

Starší pátelé, Petr z Aspeltu a villerský opat Jindich, královský

vicekanclé, již tehdy urený za biskupa tridentského, mu vymohli

tajné slyšení a v refektái minoritského kráštera heilbronského

došlo tak k jednání pedležitmu pro další osudy koruny eské.

Podrobnou zprávu o nm nám podává sice jen Petr Zbra-

slavský, pozorovatel zpravidla nevaln pronikající do podstaty

politických otázek, ale tentokráte mžeme jeho vypravování, slovy

bohat vyšperkovanému, dáti plnou víru; nebo jako osobní pr-

vodce Konrádv ml Petr na jednání tom takka bezprostední

úastenství.

Obratnému opatovi bylo patrn dobe známo, že Jindich VII.

hledí na korunu eskou prost jako na uprázdnné léno íšské,

o nmž jen jemu samému písluší rozhodovati; ale práv

proto snažil se Konrád hned na poátku rozmluvy drazn vy-

tknouti ddická práva Pemysloven a dokázati, že ze ty dcer

Václava II. nejspíše Eliška toho zaslouží, aby se stala královnou

eskou jakožto manželka muže, jehož jí král ímský urí. Jindich

VII. zdráhal se nemálo, vysloviti souhlas s názorem, který jeho

rozhodnutí obmezoval ddickými nároky princezen eských.

Dovolávaje se výrok povolaných znalc práva íšského prohla-

šoval Cechy za léno, spadlé na íši vymením mužských ddic,

a nechtl také Cechm piznati nižádného práva k volb královské.

P/oti zákonu a z pouhé zištnosti zvolili si prý Korutance církví

prokletého, ne ze zájmu o blaho království, nýbrž aby jen

beztrestná n obli sami vládnouti zemí pod králem slabým a na

nich zhola závislým. Proto jest hrozný zmatek v echách jen
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zaslouženým trestem božím nad zrádným národem a králi ím-
skému písluší, aby jakožto nejvyšší ochránce míru uinil náležité

opatení k náprav vcí tch a dal echm za krále z vlastní moci

nkterého píbuzného svého nebo pítele, jehož vrnost íši by

byla nepochybná. A on prý tak uiní, až vhodná doba pijde, a vy-

praví se teba sám do ech, by ta vc i vtších ješt náklad

žádala, než jaké bylo initi králi Albrechtovi.

Zásadní toto odmítnutí neodstrašilo obratného diplomata

ducho\rnmo od dalších nábh. Znova a znova dokazoval králi,

jak nebezpené by bylo úplné nedbání nároku Pemysloven a práva

Cech k volb, zajištného bullou sicilskou ; vychvaloval schop-

nosti Elišiny, jež jediná se prý mže státi svému rozervanému

národu spasnou Esterou, Juditou nebo Deborou, a naznaoval

zárove hned, na koho by bylo možno v echách se bezpeiti,

kdyby král ímský pivolil k tomu, aby jeho mlad}' syn jakožto

manžel Elišin vstoupil s Jindichem Korutanským v boj o korunu

eskou.

Jindich VII. bránil se dlouho vývodm tm, když však

i pítomný Petr z Aspeltu drazn vyslovil svj souhlas s nimi,

povolil konen, ale ovšem jen v hlavním kuse a i to s význanou
zdrženlivostí.

O tom, aby mladikého syna svého jedináka bezokladn

svázal s nebezpeným zápasem, nechtl patrn ani slyšeti a zbra-

slavskému opatu bylo se zatím spokoj itis odpovdí dosti neuritou.

Král slíbil totiž jen, že uiní vše, aby Pemyslovna Eliška a manžel,

ho jí urí, dosáhli trnu eského. 1
) A ani tento slib král ne-

uinil písemn, a se opat toho velmi domáhal; prohlásil hrd,

že jeho slovo jest zárukou bezpenjší mnohé zlaté bully a Kon-

rádovi nezbylo, než aby se s tím spokojil. Poklonil se králi a svil

do jeho rukou osud své svenky se slovy, pejatými ze Zvstování

Pán „Fiat ergo illi ancillae humili secundum verbum tuum."

Vdl dobe, že první, nejtžší pekážka jest šastn pekonána

a zpraviv dvrným poslem bez odkladu své spojence v echách
o šastném výsledku jednání, bral se díle do Citeaux s pocitem,

ž nasadil pod vratký balvan korutanské vlády v Praze páku

*) Že tak a ne jinak byl vymezen tehdy závazek králv, dosvduje
t; ké listina Jana z Yartemberka ze dne 6. bezna 1310. v níž Jan se zavazuje,

že králem uzná toho, koho Elikr se svolením krále ímskél.o pojme za

manžela.



56

úinnou, která jej díve nebo pozdji jist svalí do hloubi. Ale

také králi ímskému stal se krátký pobyt v Heilbron chvílí nej-

dležitjšího rozhodnutí životního.

eská otázka, kterou byl dotud odkládal, pistoupila tu

k nmu po prvé bezprostedn se svdností velni lákavou a Jind-

ich VII. neodolal. Krokem sice ponkud zdráhavým pistoupil

k ní a rozhodl se, že sváže osudy svého rodu s neklidným krá-

lovstvím, o jehož získání se byl jeho habsburský pedchdce s ta-

kovým úsilím po léta pokoušel. Odhodlání to pak bylo tím zá-

važnjší, že zárove i v jiných dležitých podnicích jeho táž chvíle

pinesla rozhodný pokrok. Práv v Heilbron dohonili jej bisku-

pové Filip Eichstádtský a Siegfried Churský, jeho plnonocní

jednatelé vracející se z Avignonu se zprávou toužebn oekávanou.

Kliment V. pivolil k hlavnímu pání královu; slíbil mu koruno-

vaci císaskou a tebas posouval její provedení až k roku 1312,

naznail pece dvrn, že nebude initi valných pekážek ani

urychlení lhty té, kdyby o n bylo požádáno. A také ve vci

aprobacní vedl si papež tak, že byla zjevná jeho upírr ná snaha

po dobré vli s králem ímským prese všechny intriky, strojené proti

tomu královským dvorem francouzským.

Zprávy ty zesílily ve lir i sebedvru Jindichovu, nebo toho,

eho dosáhl pedchdce jeho stží po pti letech, dostalo se mu
v nkolika msících, a nadje na dosažení koruny císaské zakot-

vily se v pe\né pd. Bylo sice velni odvážné, hodlal-li zárove

se pouštti v ešení svízelné otázky eské bojem proti korutanské

moci a chystati jízdu korunovaní do dalekého íma, ale Jindich

VII. vil tak pevn ve šastnou hvzdu své vlády, že neváhal

a pistoupil ješt k tetímu zámru znaného dosahu. Durynská

msta íšská žádala jeho pomoci proti Fridrichovi Míšeskému

a dostalo se jim ujištní,, že ješt v zim bude vyslán králv ná-

mstek s brannou mocí do jejich kraje, aby hájil íšských práv

proti neklidnému Wettinci.

Trojí veliký úmysl válený byl tedy pedmtem úvah heil-

bronských, ale díve než bylo lze pistoupiti k vlastním pípravám,

bylo teba, aby pomr Jindicha VII. k rodu habsburskému byl

náležit ujasnn ;
proto obrátil se král nejdíve zrychlenýn i pochody

k Rýnu, kde ve Špýrech hodlal vyíditi vc tuto osobním jednáním

se syrý Albrechtovými.
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Dležitost jednání toho a jeho nesnáze byly ovšem nemalé. Pii

volb své dal sice Jindich VII. vévodovi rakouskému a jeho bratím

slavnostní ujištní, že jim potvrdí ve škerá léna i práva ddiná a po-

skytne i ochrany íšské proti všem útoníkm, ale hned po prvních

msících roku 1309 se obj e vilaada vcí sporných rr e zi novým králem

a potorrstvem jeho pedchdce. Kronika štýrská i zápisy Matyáše

Xeuenbirského ukazují zejm zásadní nedvru stranník habs-

burských proti Jindichovi, kterou vzbuzovala zejména skutenost,

že pedním rádcem a dvrníkem jeho se jevil Petr z Aspeltu, n-
kdejší úhlavní odprce krále Albrechta. Roznášely se dokonce po-

vsti, že „zrádný vlk rrohuský" navádí krále k tomu, aby se pokusil

o dokonalé ponížení rodu Rudolfa I. lstivým útokem na državy

habsburské a spolkem s etnýrri nepáteli rakouských vévod.

Planému podezívání tomu habsburští bratí sice sotva

uvili zcela, ale nedvru jejich pece vzbuzoval zejména ku podivu

dlouhý pobyt Jindichv v oblasti pvodní moci habsburské,

kdvž na jae 1309 král spolu s Petrem Mohuským celé dva m-
síce projíždl koninan i pozdjšího severního Švýcarska. Jind-

ichovi VII. tu Šlo patrn pedevším o náležité vyšetení zboží

a práv íšských, jež byly za Albrechta namnoze takka v jedno

splynuly s dedinýrri statky habsburským i a jejichž vrácení

mní nový král ovšem žádal. Drazná snaha ta rušila, rozumí se,

podstatn staré nadje habsburské na vytvoení sceleného státeku

v povodí Horního Rýnu a jest obecn znárro, jak tsn s vcí tou

souvisely poátky pozdjší jednoty švýcarské, zejména potvrzení

íšských svobod Scl.witzu a Untérwaldenska, jež mly Jindichovi

zabezpeiti dležitý pechod svatogotthardský. Postup noci habs-

burské srážel se však také na rozhraní burgi ndsko-švábském ode

dávna se zájmy hrabat savojských a obe cné pozor nosti neušla píze,

které se u Jindicha VII. tšil hrab Amadeus, který byl vlastním

švakrem královým a rron živil jeho smlé plány k Itálii obrace né.

Nálada vzájen né nedvry rostla tak irezi Jindichem a vé-

vody rakouským a nezn enšovala jí ovšem ani skutenost, že král

zejm otálel s vyslovením achtu íšského nad vrahy Albrechtovými,

pi tom však naznaoval, že se statky a nároky ddickými Jana

Parricidy hodlá naložiti jako se zbožím íši propadlým, což ovšem

nebylo nikterak na prospch rodových zájm habsburských.

Veškeré otázky ty rrla tedy urovnati schze špýrská, k níž

se na konci srpna 1309 vskutku dostavil je dnadvacetiletý Fridrich
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Rakouský se svými bratry Leopoldem a Jindichem. Svrchupsané

nedvivé naptí jevilo se tu pak i v zevních vcech. Zejména

byl Jindich VII. tžce doten pílišnou poetností branné dru-

žiny, jež Habsburky provázela. Jeho vypiaté sebevdomí urážela

domnnka, že mocný lenník chce jej zastrašiti nebo aspo pe-

pychem pokoiti, a žádal podráždn zmenšení prvodu jakožto

podmínku jednání. Habsburští bratí pivezli s sebou také tlo

nabitého otce, domáhajíce se slavnostního pohbu v císaské hrobce

v dómu špýrském. Jindich VII. jim vtom nemohl brániti, zpsobil

však, že k vnému klidu tu byla souasn také uložena rakev

Adolfa Nasavského, ímž památka úhlavního protivníka moci habs-

burské byla jaksi dodaten uctna. A nesnáze složitého jednání

rozmnožovala nad to i otázka eská, která rozhodnutím heil-

bronským byla n nadále vstoupila do popedí zájmu králova.

Nenalézáme sice známky o tom, že by byli vévodové rakouští

obnovili svj nárok na eskou korunu, dovolávajíce se investitury

pijaté v lednu 1307. O to jim patrn nešlo, ale bylo jim teba

dbáti toho, aby vypuzením Jindicha Korutanského nepozbyli

všech výhod, které jim zajišoval mír znojemský, ped rokem

uzavený. Z pozdjších zpráv jest patrno, že jim Jindich Koru-

tanský, snad s pomocí bratra Oty, s nímž Habsburkové na jae

1309 mli dlouhá jednání, vskutku splatil ást dlužného peníze. Tím

vyprostil z jejich rukou Jihlavu, Veveí a Ivanice; Znojmo, Podivín

a Pohoelice s krajem okolním byly však ješt v moci Fridrichov

a vévoda se staral o to, aby mu zástavy ty zstaly, i kdyby Jindich

Korutanský byl vypuzen králem ímským ze zemí eských.

Všechno to dohromady iniio jednání špýrské velmi nesnad-

ným a prodlužovalo je tou mrou, že se o jeho šastném vý-

sledku od poátku vážn pochybovalo. Záhy se trousily svtem
zprávy, že se spor Jindicha VII. se syny Albrechtovými pihro-

cuje v opravdové nepátelství a zejména v zemích rakouských

psobilo to mocné vzrušení. Rod habsburský v nich stále ješt nezdo-

mácnl docela; stále hledli tu mnozí na jeho vládu jako na cizí,

švábskou tyranii, kterou byli ochotni setásti stejn jako kdysi

vládu Pemysla II. Nadje na možnou pomoc nového krále ím-
ského a povsti o nezdaru špýrské schze pivedly na zaátku

záí 1309 nemalý poet pán dolnorakouských a vídeských

patrici k zjevné vzpoue. Vzbouili se proti zástupcm vévo-

dovým a spojili se s jeho dávným nepítelem, Otou Dolnobavor-
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ským, který spolu s bratrem Štpánem zahájil útokem na Neuburg
na Innu nový boj s Habsburky.

Než práv toto nenadálé nebezpeí pimlo habsburské bratry

k vtší povolnosti vi ímskému králi, a ani Jindichovi VII.

nešlo vskutku o to, aby postup svj znesnadnil opravdovým bojem
s mocným potomstvem pedchdcovým. Tak pevné jeho postavení

v íši pece ješt nebylo, aby mohl bez rozpak eliti možnému
spolku rodu habsburského, korutanského a wettinského. Klidná

úvaha vedla tu i onu stranu k smírné dohod, o niž se úinn pi-

iovali i starý dvrník krále Albrechta, štrasburský biskup Jan,

i falckrabí bavorský Rudolf, s Habsburky spíznný, ale zárove
hledající satkového spojení s rodem lucemburským. Obšírným

svazkem smluv, zpeetných ve dnech 17. a 18. záí 1309, bylo

dohod}7 takové opravdu dosaženo a to zpsobem, který dosvdoval
znovu politickou obratnost a bystrozrak mladého krále ímského.

Jindich VII. povolil úpln žádosti bratí habsburských

ve vci Jana Parricidy a jeho spoluvinník ; udlil Fridrichovi

veškerá ta léna íšská, na nž ml zejmý nárok, a pijal jej i všecek

rod jeho ve svou zvláštní ochranu proti komukoliv. Ale dosáhl

za to naopak ústupk znamenitých. Zavázali se mu Habsburkové
nejen pesn stanovenou pomocí k jízd ímské a k chystanému

tažení do Durynska proti Fridrichovi Míšeskému, nýbrž slíbili

mu i podporu k opanování zemí eských, k nimž se sami n°mínili

se žádnou záminkou táhnouti.1
) Vévoda Fridrich sám nebo

nkterý mladší bratr jeno mli se úastniti vojenskou mocí rakous-

kých zemí na vlastní útraty tažení do ech a rod habsburský

zavázal se nadto pispti dvaceti tisíci hivnami groš pražských

k sebrání vojska íšského. Z penz tch mla býti polovice V}7pla-

cena ve tech postupných splátkách do ervence 1310, zbytek

pak v následujících msících.

Nebyl to ovšem dar, nýbrž pjka, kterou bylo dlužno pi-

poísti k ticeti tisícm, n? nž vévodovi rakouskému nárok dávala

smlouva znojemská ze srpna 1308 a které Jindich VII. uznal za

1
)
Jindich VII. si tehdy vymínil výslovn, že mu Fridrich vydá

všechny listiny,
, .virtute quarum aliquot ius sibi posset vendicare in regno

Bohemie vel eius appendiciis aut in nobilibus, civibus et incolis dic regni".

Vysvítá tozejm z listiny Ludvíka Bavorského z roku 1314, otištné v Const.

V. no. 67.
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spravedlivé.1
) Souhrnná suira tchto padesáti tisíc hiven byla

pak Habsburkm zajištna na markrabství rroravském, kteréžto

celé mlo po vypuzení Jindicha Korutanského ze zemí eských

zstati v jejich moci tak dlouho, dokud dlužný peníz jim nebude

úpln splacen. To zaruil Jindich VII. zvláštní listinou a za-

vázal se, že ji upevní i souhlasnýn i listy všech kurfit.2
)

Taková byla hlavní podstata dohody špýrské, stvrzené slav-

nostní písahou té i oné strany, která se jevila opravdu nevšedním

úspchem obratného postupu Jindicha VIL; dávala mu nejen

bezpenost ped nepátelstvím nocného potomstva pedchdcova,

nýbrž stavla potorrstvo to pín o do jeho služeb. Bývalý a panu-

jící rod královský spojily se tu k dosažení cíl, o nž byl v letech

pedchozích Albrecht I. s takovým naptím vle marn usiloval.

Zavraždný král, jehož ostatky byly práv tehdy s velikou nádherou

uloženy do hrobky kryjící popel velikých císa 11. a 12. vku,
byl by zajisté užasl nad zn nou, kterou jeho rodu pine sla doba je di-

ného roku. Za slib doasné zástavy markrabství moravského

byli synové jeho ochotni dobývati Durynska, Míšn, koruny eské

i korrny císaské pro bývalého hrabte lucemburského,3
) který

zvítziv nad nirri v zápase volebním, nyní je dokonce pipáhl

k svému vítznému vozu.

*) Tak dlužno patrn rozumti smlouv té podle dopisu Jindicha

VII. vévodovi Fridrichovi ze dne 15. ervna 1311 (Const. IV. no. 635).

Zdá se ovšem, že Habsburkové pi jednáni špýrském zatajili splátku jim

již uinnou Jindichem Korutanským, což vedlo Jindicha VII. a jeho

syna pozdji k tomu, že se domáhali zmenšení sumy zástavni.

2
)

Okolnost, že se nám vskutku nezachoval žádný ,
.Willebrieí"

kurfitský o vci té, vedla Heidemanna domnnce, že smlouva o Morav
byla pouhé ujednání soukromé, íšským právem nezaruené. Domnnka
ta však není správná ; souhlasné listy kurfit se nezachovaly v rukou vévod

rakouských proto, že byly souasn s originálem smlouvy o Morav vy-

dány roku 1311 králi Janovi a byly pak zkaženy podobn jako tolik

jiných listin korunního archivu eského.
3
) Jak náloži s korunou eskou a postoupí-li ji hntl nkomu v léno,

o tom ve Špýrech Jindich VII. patrn úpln pomlel, nejsa ve vci té

ješt ani sám — až na slib v Heilbron dvrn uinný — bezpen roz-

hodnut. Zatím šlo jen o to, aby echy byly pro íši z rukou samozvaných

revindikovány, a Habsburkové se o Morav zavazovali jen, že ji vrátí po

výplat 50 tisíc ,
,regi vel eius successoribus in imperio".
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Pomoc míšeská a pádjindichaKorutanského.

Opouštje na konci záí 1309 špýry ml Jindich VII. nepo-

chybn sebevdomý poc it muže, který se dal s osudem v boj o cíle

nejvyšší. Ped rokem ješt nepatrný hrab a vasal francouzský,

troufal si nyní slavnostn ohlašovati stavm íšským a slibovati

to výslovn mstským státekm italským, že se v nkolika

málo msících vydá do íma pro korunu císaskou, vda zárove

dobe, že mu bude ped tím ješt vykonati trojí tžký úkol: vy-

tlaiti Jindicha Korutanského ze zemí eských, obhájiti práv

íšských v Durynsku i Míšni proti Fridrichovi Smlému a pokoiti

ve Švábsku neklidného Eberharda Virtemberského, s nímž se byl

za jednání špýrského rozešel ve zjevném nepátelství. Každý
z tch zámr žádal mocného naptí, a dosvdovalo znamenitou

sílu ducha, že se král bez podstatné moci rodové odvážil jejich

souasného ešení. Jindich VII. spoléhal patrn na svj osobní

vliv a znovu vzkíšené kouzlo jména císaského, na dosavadní

štstí své a ovšem i na úinnou pomoc duchovních kurfiít a jiných

spojenc, které jeho obratná politika získávala.

Pokroilá doba roní nedopouštla sice zatím vlastních pí-

prav válených, ale b}Tlo zajisté teba urovnávati bez odkladu

aspo pdu pro postup v roce píštím ; zejména v otázce eské.

Nebo Jindich VIL vdl, že dosáhne rychlého úspchu proti

Jindichovi Korutanskému jen tehdy, vzroste -li v echách samýcb
dostaten poet tch, kdož toužili po vypuzení nezdárného krále

a jejichž jménem se byl s ním Konrád Zbraslavský nedávno

v Heilbron smlouval.

Nevíme sice, kdy se .podnikavý opat ten vrátil z g nerální

kapitoly ádové nazpt do ech, zajisté však ješt pf d zimou a
máme dobré zprávy o tom, jak úinn se pak spolu se sedleckým

Heidenreichem snažil podrývati vlád korutanské pdu v zemi.
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Biblickým srovnáním to vytýká kroniká ádový, prav o nich

o obou, že prý „když se ostatní ješt kolísali, opati nesli hrozen

zaslíbený na bedrách jako Josue a Kalef", ujišujíce nerozhodné

panstvo eské slíbenou pomocí krále ímského. Ješt ped vánoci

zajel Heidenreich tajn do Porýnska, aby znova jednal s Jindi-

chem VII. ,,o obecném prospchu království eského",1
) a vý-

sledek horlivé innosti té se stal zjevným zvlášt, když se ímský
král v druhé polovici ledna 1310 vypravil z Kolína do Norimberka

patrn proto, aby se piblížil k echám.
Tu vysílá k nmu strana získaná úsilím „šedivých" mnich

skutené poselství, v jehož ele vidíme velmože mocné v jižním

a severozápadním pohranií eském, totiž pana Jindicha z Rožm-

berka, Albrechta ze Žeberka a Fridricha ze Šumburka. Jednání

jejich s králem bylo zatím sice jen dvrné a tajné, ale neušlo

oku bystrých pozorovatel, jako byl habsburský dvrník Konrád,

arcibiskup salcburský, který podal o vci té neprodlen zprávu

vévodovi rakouskému,2
) vytýkaje v ní, že jde pedevším o to, aby

Pemyslovna Eliška byla zasnoubena bratru nebo synovi krále

ímského.

Kdo z nich to vskutku bude, zda ten i onen, o tom neb}^,

jak vysvítá z pozdjšího jednání, ve chvíli té ješt ani Jindich

VII. sám rozhodnut, ale bylo teba aspo o jiných vcech dle-

žitých bez prodlení se dohodnouti.

Páni eští stáli patrn vi králi ímskému v Norimberce

na podobném stanovisku, jakého hájili již na podzim roku 1306

proti Albrechtovi Habsburskému. Neuznávali naprosto, že by

n u píslušelo z vlastní moci obsaditi, království eské jakožto

léno na íši spadlé, nýbrž vytýkali své právo volby, zaruené bullou

sicilskou, a žádali záruky, že zemi zstanou neporušena i ostatní

stará práva. A z podobných asi píin, jako to kdysi uinil Albrecht,

povolil také Jindich jejich naléhání. Závaznou listinou slíbil jed-

natelm i „ostatním urozeným županm a obyvatelm království

eského" dne 31. ledna 1310, že zachová všechny svobody krá-

lovství a národa eského, zvolí-li Cechové králem, osobu jeho vle,

1
j
Že Heidenreich byl u krále kolem dne 20. prosince 1309 a nikoliv

v listopadu, ukázal již Heidemann správnou emendací data kroniky zbras-

lavské (Peter von Aspelt 140).

2
) Znní listu, zachovaného jen ve formulái (Rcg. II. no. 2209),

jest bohužel patrn porušeno na nejdležitjším míst.
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a vybízel výslovn pana z Rožmberka a ze Zeberka, aby ohlásili

slib ten, komu by se jim zdálo vhodným.

Páni, jednajíce takto s králem , nezapomínali ovšem nikterak ani

svých osobních zájm, stejn jako inili již roku 1306 ped volbou

Rudolfovou. Jindich VII. potvrdil zejména Albrechtovi zeŽeberka

všechny listy a milosti, jichž pán ten nabyl od pedchozích král,

a ubezpeil jej, že tento sdb zachová rovnž i ten, kdo se stane jeho

pomocí nov králem eským. Fridrich ze Šumburka se svými bratry

si dal zase potvrditi župu kadaskou, získanou roku 1306 za cenu

volebního pestupu k Rudolfovi, a mní pochybnosti, že také panu

Jindichovi z Rožmberka král tehdy zaplatil horlivost, poselstvím

projevenou, potvrzením Zvíkova a jinými ústupky.

Jádro strany lucemburské v Cechách bylo tak upevnno
a páni, vrátivše se z Norimberka, závodili pak zajisté s opaty

cisterciáckými v péi o to, aby rostlo. Jindichovi VII. však ne-

postaovaly jejich sliby ; chtl, aby také oko naprosto spolehlivých

dvrník íšských shlédlo pomry eské, jsou-li vskutku tak na-

djné, jak ujišovali tamní protivníci vlády korutanské. Proto

vypravil nkdy v posledních dnech msíce února1) do království

zvláštní poselstvo, opatené plnou mocí k získávání pístupu

dalších pán eských, které mlo vyzkoumati pravý stav vcí
v zemi a množiti tam nedvru v trvalost korutanské vlády. Sám
Petr Mohuský je vedl a jej provázel jiný znalec pomr eských,

Bertold z Henneberka, kdysi prostedník míru mezi Albrechtem

a Václavem III., který nyní sloužil Jindichovi VII. se stejnou hor-

livostí jako ped tím Habsburkm. Albrecht z Hohenlohe, zvaný

také ze Schelklingen,2) byl tetím lenem poselstva, jež hned

v prvních dnech bezna zaalo svou innost v echách a to, jak

ješt uvidíme, aspo zpoátku se zdárným úspchem.

x
) asten uruje dvojí datum: dne 25. února dlel Bertold Henneberský

ješt v durynském Schleusingen (Rummel 11), kdežto dne 6. bezna vyjed-

nával již s Janem z Vartemberka, jak o tom hned bude zmínka. Že se vy-

praveni poselstva toho do ech však ani v Norimberce neutajilo, do-

svduje zmínka v dopise arcibiskupa salcburského.
2
) Jan z Vikrinku, jinak o poselství dobe zpravený (Schneider

II. 13, 37), ml omylem za to, že pán ze Schelklingen a Hohenlohe byly dv
osoby rozliné; vskutku byl to jeden a týž pán, který však nebyl nikterak

totožný s Albrechtem z Hohenlohe, s nimž se ješt setkáme ve službách

Jana Lucemburského (viz o tom Weller, Geschichte des Hauses Hohenlohe-

2, 143).
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ekaje jejich zpráv prodlel Jindich VIL dosti dlouho

v Norimberce a konal tu i jinak pípravy nutné k úspšnému
vpádu do žerní eských. S Rudolfem Bavorským uzavel dne

13. bezna smlouvu, kterou mu falckrabí pisliboval slušnou pomoc
;

zejména pak pokraovalo královo jednání s Habsburky o skutené

vykonání toho, co bylo ve Špýru smluveno. Vévoda Fridrich,

zastoupený u dvora královského biskupem Janem Štrasburským,

složil poátkem bezna 13,10 vskutku jakožto první splátku slíbené

pomoci v Režn peníz 3000 hiven a vytýkal zárove, že jest ochoten

psobiti svým vlivem na nkdejší straníky habsburské v zemích

eských na prospch kandidatury lucemburské
i

1
; žádal ovšem

naproti tomu zvýšené povolnosti královy ve sporných vcech
švýcarských, takže poznáváme, jak hluboko otázka eská zasáhala

do pomr íšských a jak rozmanitá jednání se k ní družila.

Doufal-li však Jindich VII. na poátku roku 1310, že mu
zjevný rozvrat moci korutanské v echách a získání spojenc
tak horlivých takka bez námahy uvolní cestu k rychlému úspchu,

byl dalším vývojem vci nepochybn ponkud zklamán; nebo
v záptí se ukázalo, že ani protivník jeho, Jindich Korutanský,

není bez úinné pomoci zvení.

Jednání špýrská, o nichž se v celé íši tolik vypravovalo,

vzbudila patrn i jeho pozornost, a nedbal-li snad do té chvíle

dostaten agitace, která se šíila v echách samých proti jeho

vlád, poznal zajisté aspo nyní její nebezpeí, když se ín;ský

král tak zjevn proti nmu byl postavil a navázal spojení s Habs-

btuky. I jeho nevaln bystrému oku se tu stalo zejmé, ne-

ope-li se v as o lepší základ, než byla pochybná vrnost panstva

eského, vedeného Jindichem z Lipé, že mu bude v krátce znova

utíkati z ech s podobnou hanbou, jako ped temi léty. Vzchopil

sé tedy konen k ráznjší innosti, hledaje, odkud by nalezl

x
) Fridrich psal biskupovi štrasburskému tehdy doslovn: „Specia-

literinregno Bohemiae, in quo fautoreshabemuspotentesplurimos.prospe-

r;iri posscmus, si domini nostr i regis Romanorum, sine cuius beneplacito

nichil de ipso regno quaeremus aut attemptabimus, benivolum habcn nius

consensum" (Reg. 1J. no 2211). Tyto stoupen* e habsburské bych ovšem

hledal spíše na Moravnež a i
I

idrich chtl svýmtvrzením zajisté

pedevším náležité vytknouti nezištnou obtavost habsburské pomoci

stejn, jako k<lvž zárove vytýkal, že také ve vci penžité podpory zacho-

vává smlouvu špýrskoii pes to, že inu to velmi stžuje náklad na souasnou
válku s Otou Bavorským.
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záchranu, a vlastní bratr Ota byl ovšem první, na koho se v tísni

své obrátil.

Hlavní píina nezdárného vývoje korutanské vlády v echách
tkvla v tom, že vévoda, bezpee se píliš na úinnost svého

satku s Pemyslovnou, pišel do zem bez dostatené po noci

vojenské. To pedevším jej uinilo híkou v rukou panstva

eského a mlo býti aspo nyní dodaten napraveno pomocnou
výpravou z rodových držav menhartovských. Nedbaje obtí
na statcích, kterých žádala tato výprava,1 ; sehnal vévoda Ota na
pomoc bratrovi v Korutanech a Tyrolsku bez prodlení rytíský

sbor o osmdesáti kopích, který, jsa provázen vtší tlupou záškodné

eledi, vypravil se nkdy v íjnu 1309 do ech. Rázný maršálek

korutanský Konrád z Aufenštejna, pozdji švakr králv, a jeho

bratr Jindich stáli v ele houfu, a vedle nich vynikali tu i páni

jiní, jako Sifrid z Rotenberka a Petr z Lienberka.

Rytíská tlupa potu tak nevelikého zdá se oku našemu
zajisté válenou mocí zcela podružnou; na poátku 14. vku
a zvlášt ve zvíených pomrech eských byla to však vskutku

pomoc znaná, která tu rázem zpsobila zmnu podstatnou

a znan povznesla pokleslé sebevdomí Jindichovo. Nemalou
zásluhu o to mli ovšem také oba statení Aufenštejnové, kteí

se jali bez odkladu a rázn upevovati vážnost svého pána v zemi,

takka vlády se tu ujímajíce. Položivše do hradu pražského nále-

žitou posádku, zabezpeili se vas i Horou Kutnou, kde pak Konrád
z Aufenštejna nkterý as sám kapitánoval; zárove však ne-

otáleli ani s vážnými pohržkami tm, kdož se byli odvážili strojiti

vlád korutanské v echách úklady.

Nyní teprve poznaly pední kláštery cisterciácké nebezpeí

politické hry svých opat. Kronika zbraslavská jest plna nák
na zlé návštvy korutanských et po zbožích klášterních, a žaloby

ty mají nkdy takka až rozmarný pídech, když slyšíme na píklad,

jak rytíi Aufenštejnovi ze Zbraslav odvlekli do Prahy stádeko

vykrmených prasat, a bylo tak dobe skryto v klášterní nemocnici.

Mniši bželi sice se zoufalým nákem a poloodní za drahou koistí

až k samému králi, ale podailo se jim prý zachrániti jen nkolik

nejhubenjších vepík.

x
) Dosvdují to zejména listiny zástavní, jež vydal L. Schónach

Mitt. d. Vereins 43, 187.

Sos ta, Dvé knihy eských déjia II.
~>
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Byly tu pak ovšem i vážnjší episody. Tak udeil Konrád

z Aufenštejna dne 20. prosince 1309, práv když opat Heidenreich

dlel na Rýn, na klášter sedlecký s pomocí velikého množství haví
kutnohorských, až došlo z toho k opravdové bitv. Mniši bránili

se svou etnou eledí pevného kláštera odhodlan a uhájili ho proti

pesile obléhajících. Z toho jest zejmé, že konvtanští rytíii vdli
dobe, kde jest pravé ohnisko pikl proti moci jejich pána, a vzá-

jemnou nedvru té i oné strany vyznaovaly i povsti o luišt-

níkovi. který prý byl zjednán králem, aby ze zálohy zastelil opata

Konráda Zbraslavského, kdežto naopak tvrdili Korutanci, že strana

protivná nejednou usilovala jedem o bezživotí Jindichovo.

Než vcí podstatn dležitjší tchto drobných šarvátek

s mnišskými protivníky byla vlád Jindichov otázka, jak se za-

chová vi králi, zvení ohroženému, ta strana panská, která

mla dotud hlavní vliv na vci zemské a jíž vévodil pan Jin-

dich z Lipé.

Nepochybné také tmto pánm byl nevaln vítán píchod

korutanské ety; vyvedl krále z jejich všemocného poruenství

a zkrátil jim snad zárove i nejeden zisk, plynoucí z obecného

n poádku. Zdá se totjž, že se Auienštejnové vedle vojenského

zabezpeení dležitých míst snažili podle sil svých uvésti také

lepší poádek do rozvráceného hospodáství komorního v Cechách.

Hospodáství to uvázlo od roku 1308 pedevším v rukou pana

z Lipé, který jakožto nejvyšší maršálek a podkomoí spravoval

j-uocn dchody královské. Vytisknouti jej z místa toho nebylo

sice ihned radné, ale záhy po píchodu korutanských hostí byl

donucen aspo k tomu, aby složil ádný poet z minulého období

své správy, kterým by doložil zejména, kolik tisíc kop mu král

vskutku dluhuje a jakých splátek se mu na to již dostalo z dchod
urburních.

Výsledek útování toho, skoneného dne 27. listopadu 1309

v dom nejvyššího kanclée za pítomnosti Jindicha z Aufenštejna

a dvou korutanských písa, se nám ješt zachoval v pvodním
konceptu, který šastná náhoda zanesla do státního archivu víde-

ského. Má sice jen souhrnná ísla bez podrobnjších doklad,

ale podává pes to cenné pouení. Pan Jindich z Lipé si v nm
poítal na vydáních, uinných za krále, celkem 17.215 lniven

i 5 lotu, kterážto suma ovšem vznikla z položek velmi rozliného

pvodu. Nejvtší z nich byl dlužný žold z války roku 1307 a zálohy,



67

kterých pan JinducTposkytl jakožto podkomoí na rozliná vy-

dání dvorská, neuhrazená ádnými a mimoádnými píjmy komor-

ními; ale byly tu i starší požadavky z dob Václava II. a náhrada

za námahu, spojenou s úadem, i za ušlé úroky ze záloh, kterou si

Jindich poítal úhrnným penízem 1000 hiven. Naproti tomu

piznával, že vybral postupn z urburních dchod kutnohorských

na splacení svých pohledávek 6894 hiven 28 groš, takže skutený

dluh, který ml ješt za králem, inil v té chvíli 10.320 hiven

(po 56 groších), 3 vrdunky a 1 lot.

Jakým zpsobeni pan podkomoí správnostpot svých vskutku

doložil, o tom se ze zápisu nic nedovídáme. Snad byly namnoze

výsledkem pedchozího smlouvání a vyjednávání s dvrníky krá-

lovými, na konec však byly schváleny a také hned uinno sjed-

nání o tom, jak bude upraveno další umoování konené sumy

dlužné, totiž, že se to má státi pravidelnými splátkami týden-

ními o 100 hivnách z urbury a mincovny kutnohorské.

Palacký, který první obrátil pozornost na tento úet, ml
za to, že tu šlo o závrkové vyrovnání pi složení úadu podko-

moského. To není správné ; vidíme, že si Jindich z Lipé úad ten

vkutku zachoval až do prvních msíc roku 1310, ale pesné zjištní

jeho pohledávek a ádné opatení jejich výplaty piínášelo vskutku

asi konec samovlády mocného pána v komoe královské i v urbue
kutnohorské, na n ;ž si Konrád z Aufenštejna, ovládnuv Horu,

patrn zajistil rovnž podstatný vliv, dbaje toho, aby se týdenní

rozdlování výnosu nrburního nedalo jen po vli eských pán.
Tím vším bylo panství korutanské v echách podstatn

openo, zárove však ochladí nepochybn valnou mrou zájem

pana Jindicha z Lipé a jeho pátel o jeho zachování a zdá se,

že podobn psobily i nkteré jiné okolnosti.

Ze 12. ledna 1310 se zachovala listina Jindicha Korutanského

pro ád rytí nmeckých obsahu jinak nezajímavého, ale pece

dležitá jmény svdk, v ní vypoítaných. Pán z Lipé tu vystupuje

sice stále ješt jako nejvyšší maršálek a podkomoí královský

a s ním i jeho pítel Jan z Vartemberka, ale po jejich boku jmenují

se tu také nejen Jindich z Aufenštejna a jeho nevlastní bratr,

Albrecht z Camianu, nýbrž i pražští patriciové Volfram

a Pereg:*in Puš.

Zvlášt toto poskdní jméno jest význané. Peregiin, hlavní

strjce zrádného zajetí pán zemských, byl v ervnu 1309 nucen
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prchati z Prahy ped pomstou pana Jindicha z Lipé. Nyní ocitá

se zase v Praze, zasedá dokonce v rad královské a že se nevrátil

z vyhnanství sám, nýbrž zárove s jinými vypuzenci, toho dokladem

jest jiná listina tehdejší,1) v níž lenem rady mstské Starého

msta Pražského se jmenuje Mikuláš Velfovec.

Nový režim, opený o brannou moc z Korutan, seslabil tedy

v krátké dob všemocný dotud vliv panstva eského pi dvoe
královském mrou nemalou a zmnil zárove obecnou náladu

v Praze tak, že strjcové loského spiknutí proti pánm se mohli

beze strachu vraceti a nabývati znova vlivu v obci i v okolí králov.

A tu pochopíme ovšem, že za zmnných tch pomr jednatelé

krále ímského, do Cech vyslaní, aby pipravovali pdu kandidatue

lucemburské, mohli pistoupiti s nabídkami svými i ke skupin

ovládané panem Jindichem z Lipé, která dotud nemla podílu

na hnutí, obráceném pímo proti Jindichovi Korutanskému.

Máme toho zcela uritý doklad v dležité listin, kterou v Praze

dne 6. bezna 1310 zpeetil Jan z Vartemberka. Listinou tou za-

vazuje se vrný druh pana Jindicha z Lipé, nej vyšší íšník králov-

ství eského, arcibiskupovi Petrovi Mohuskému a jeho druhm8
)

Bertoldovi Henneberskému a Albrechtovi z Hohenlohe, že bude-li

sproštn písahy, kterou jest zavázán zvolenému králi eskému
Jindichovi Korutanci, uzná králem toho, kdo s vlí Jindicha

VII. pojme za manželku Elišku Pemyslovnu.

Jen pouto vykonané písahy zdržovalo tedy udatného pána

z Vartemberka, aby neodstoupil ihned a nadobro od svého dosa-

vadního vládce, a bylo na bíledni, že pevnost pouta toho bude

sotva trvalá ; vždy k jeho pervání svádl vlastní arcibiskup

a opati zbožného ádu, kteí mli jist bezpenou absoluci

pohotov, když šlo o získání tak dležitého spojence.

Z pípadu toho mžeme tedy posouditi, jak horlivou innost

vyvíjelo tehdy v echách tílenné poselstvo krále ímského.

Nelze ovšem íci s uritostí, odvážilo-li se až do samé jámy lvové,

do msta Prahy, aby i tam agitovalo proti vlád korutanské.

Petr z Aspeltu si to sice mohl nepochybn dovoliti, jsa chránn

svým úadem metropolity, navštvujícího diecesi pražskou, u jeho

J
) Reg. II. no. 2207 ze 6. ledna 1310.

2
) ,

.Coílegae" stojí výslovn v listin, kterou z originálu, chovaného

v Mohui, uveejnil Vogt, Rcp\ T. no. 1317.
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prvodc to však neplatilo; tm poskytla snad blízká Zbraslav

nebo jiné místo podobné útulku, odkud mohli rozpádati jednání

svá až do oblasti dvora pražského a jednati s pedními pány zem-

skými.

Než ani tak nebylo patrn možná vc utajiti zcela ped stranou

protivnou; rázný Jindich z Aufenštejna postehl nebezpeí

a uinil opatení tak úinná, že se rru vskutku podailo polapiti

Bertolda z Henneberka a pana z Hohenlohe. Zadržeti trvale tak

vzácné velnože íšské a vzniti je snad nebylo ovšem radno;

po pti dnech byli poslové krále ímske'ho zase propuštni, ale

na uritý slib,1) že opi stí bez odkladu království, a také Petra

Mohuského nalézané na konci bezna již mirro echy, v Chebu.

innost zástupc Jindicha VII. v echách byla tím tedy

naráz perršena a obranná bdlost vlády korutanské nepochybn
zvýšena, ale bylo již pozd. Sín, by i jen chvatn rozseté,

vzklíilo n on a s uspokojením mohl kroniká zbraslavský ve

vypravování svém napsati dlouhou kapitolu o tom „jak se Jin-

dich z Lipé a Jan z Vartemberka s nkterýn i barony jinýni a m-
šany pražskýni zaali vrn piklánti k pann Elišce".

V kapitole té pak zvlášt vytýká, že z tžkých obvinní, které

pánové ti, od Jindicha Korutanske'ho se oddlujíce, proti nmu
vyslovovali, nejpednjší byla žaloba, že neschopný kníže ten,

který se byl piženil na trn Pemyslovc, hubí krut jazyk eský,

volaje do zem cizince a dávaje jim v plen její bohatství. A náky
ty vzrostly ovšem ješt více, když se na jae 1310 vedle korutan-

ských hostí v Praze objevil i porrocný houfec míšeský.

To byla vc nemalého dosahu. Již v pedchozích retech,

zejména na pcdzim roku 1307 pi obran ech proti králi Albrech-

tovi, bylo patrné tsné pátelství s\na Menhartova s jeho wettin-

ským strýkem Fridrichem, který dobe pochopil, jak zhoubné by
jemu samému bylo, kdyby echy uvázly v rukou habsburského

dobyvatele. Ale také v novém králi ímském ukázal se nepítel

té i oné stran nebezpený.

Zdá se ovšem, že Jindich VII. na uplatnní nárok íšských

v Durynsku a Míšni nekladl váhy tak veliké, jako na otázku

eskou. Na podzim roku 1309 povil sice ochranou íšských práv
1 ÍÍS^3K»-e**^S3í»Wri*:ii^V'«

l

) „Factis sponsionibus" praví výslovn Jan z Yiktrinku, kieiý jediný

nám zachoval o tem zprávu (Schneider II,. 13, 17).
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lantkrabte hessenského a vyslal tam i sbor vojenský s purkrabím

norimberským v ele, ale hledal zárove znova a znova smírné

dohody s rodem wettinským. Hned na poátku roku 1310 vyjed-

nával o ní jeho jménem Petr z Aspeltu a pokraoval v tom i po

svém návratu z ("ech v dubnu téhož roku. Ale bez úspchu. Spo-

lené nebezpeí nutilo Fridricha i Jindicha Korutanského k tomu,

aby se navzájem podporovali vší silou.

K uzavení výslovné smlouvy obranné mezi nimi bylo pes
to teba nkterého jednání a za vcí tou pijel již v únoru 1310

do Prahy syn Fridrichv, rovnž Fridrich zvaný, sedmnácti-

letý jinoch, prý vehni sliný a statný, ale kulhavou nohou ponkud
znetvoený. Pinášel nabídku podstatné pomoci, ale za podmínek

tžkých, k nimž zástupcové korutanští pistoupili jen po nkterém
váhání a smlouvání *) vidouce, že odjinud vskutku pomoci ekati

nelze. Staí spojenci Jindichovi, vévodové dolnobavorští, byli

zajisté zcela zabaveni odvetným vpádem habsburské moci do jejich

území, a Eberhard Virtemberský, který kdysi podporoval vládu

korutanskou v Cechách proti Albrechtovi, byl rovnž nucen opatiti

pedevším obranu svých držav proti chystané výprav íšské.

Tak došlo v Praze k smlouv, kterou si král s lantkrabétem

slíbili ,,na vné asy" vzájemnou pomoc proti jakémukoliv ne-

píteli a zejména lantkrab Fridrich se zavázal, že se synem a se

vší mocí vojenskou pitrhne do ech, aby pomohl Jindichovi pi
potlaení všech protivník v království i na Morav a kdekoliv

jinde. Ale za náklad na tuto výpravu žádal zástavu Litomic,
Mostu, Loun a Mlníka s veškerým panstvím k nim píslušným

a nadto i moc nad hlavní, velikou vží na hrad pražském.

Správu vže té, o niž se moc korutanská na hrad pedevším
opírala, ml sice i dále míti pan Konrád z Aufenštejna, ale ml
ji vykonávati jménem lantkrabte míšeského. Dále pak uro-

vala smlouva, že, bylo-li by snad teba, aby král Jindich echy
doasn opustil za obranou svých rodných zemí alpských, tu pi-

padne Mísnanm vbec vláda v království, ovšem tak, aby je zase

vrátili bezelstn [indichovi, jakmile toho žádati bude. Jen kdyby

l
) Vysvítá i" z trojího konceptu smlouvy, otištné W, Lippertem

\ lánku „Meissen and Bohmen 1 : ; < * T L310" (Neues Vxcbiv f. sáchs. Gc-

sehichte X. 22); <> vci pojednal podrobn také I Gebauei ve Vstníku
spol. nauk 1908, 4
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král snad bezdtek zemel, /.ustanou Cechy i Morava lantkrabti

trvale se závazkem, že opatí náležitým vdovstvím královnu

Annu.

To byly podmínky opravdu neobyejné tuhé, jimiž se Jindich
octl takka v poruenství rodu wettinského, a závaznost jejich

utužovalo nadto i ustanovení, že nezachová-li král smlouvy,

zástava mst se má promniti ve vlastnictví trvalé a pan z Aufen-

stejna bude zavázán odevzdati mu i zmínnou vž hradu pražského

Sebevdomý vládce by byl vru ani v tísni nejvtší nepistoupil

na kapitulaci tak ponižující, ale Jindich Korutanský byl zvyklý

podrobovati se vli cizí a uinil tak i tentokráte, pipínaje se k bo

jovnému strýci jako k poslední kotv záchranné.

A tak se stalo, že v prvních dnech kvtnových roku L310

objevila se v Cechách jakožto pedvoj pomocných sbor míše-
ských neveliká eta rytíská, vedená hrabtem Albrechtem z Barby,

Otou z Eilenburka a Jindichem fojtem Plavenským, která mla
sesíliti posádku pražskou, zatím co se lantkrab sám snažil smírnoi

dohodou s íšskými msty drynským i uvolniti si ruce k podstatnj -

šímu zbrojení. Míšeští rytíi se však v Praze nespokojili s pod-

mínkou smlouvy pvodní, aby hlavní vž hradu pražského zstala

a- rukou korutanského pána a jen podle jména lantkrabte poslou-

chala. Žádali, aby jim samým byla dána v moc, a také v tom
jim bylo vyhovno.

Jest vskutku nesnadné pedstaviti si názorn podivnou roze-

rvanost moci, jaká byla v tehdejší Praze. V mst mli straníci

korutanští sice vtší váhu, ale také strana jim protivná tu nebyla

bez etných stoupenc a bylo jí zejména výhodou, že Jindich
z Lipé, maje. vž mostní na Menším mst, zachoval si tu silné po-

stavení, zvlášt tím nebezpené, že hrad pražský na stran hledící

k Malé stran byl jen velmi nedostaten opevnn, nemaje tu ani

iádných píkop, které, jak známo, teprve Karel IV. dal vzd-
lati. Jindich z Lipé se tehdy sice ješt neprohlásil pímo proti králi,

ale vystíhal se, jak výslovn kroniká praví, peopatrn, aby snad

iv byl zajat míšeskými, a jeho roztržka se stranou korutanskou

byla jaksi veejným tajemstvím.

A také na hrade samém byl nelad prapodivný. Nkdejší

palác královský, který stál asi na místech dnešní ásti vladislavské

vedle kaple Všech Svatých, byl holá zícenina, prozrazující i zvení

stopy požáru z roku 1303, a král Jindich sídlel patrn ve skupin
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budov, pilehlé k mohutné vži hlavní, trící za trojnásobným

píkopem pedhradním asi v místech, kde se dnes pojí nová kaple

dvorská k hlavnímu kídlu zámeckému. Ve vži té, která pozdji

Karlem IV. byla pozlacena a až do 17. vku vévodila zapadni ásti

hradu, se tísnil král se svými Korutanci i nov pibylým rytístvem

míšeským, kdežto pevné purkrabství, s dvojí vží ovládající

druhou, východní polovici hradu, bylo nejspíše v rukou nejvyššího

purkrabího, pana Hynka Berky z Dube ; a vedle toho mly ovšem

své vlastní pány také pevný dm biskupv, klášter sv. Jií a jiné

budovy, obepiaté hradními baštami. Hrad se jevil tedy opravdu jen

z ásti bezpenou oporou korutanskému panství a nálada vzájemné

nedvry zneklidovala všecknu spolenost, obývající tu ve stínu

basiliky svatovítské; vrchol této vzájenné nedvry byl pak

zvlášt v podivném pomru, jaký se vyvinul mezi princeznou

Eliškou a jejím královským švakrem.

Vdl zajisté dobe Jindich Korutanský od poátku roku

1310, že rukou mladé Pemyslovny má býti rodu lucemburskému

oteven pístup ke trnu eskému, nebo o vci té se v íši tehdy

již ledacos proslýchalo a psalo, a jest nepochybné, že pedchozí

nešvár rodinný tím vzrostl v zejmé nepátelství. Dokazuje to

jasn i okolnost, že, jednaje s Fridrichem Míšeským o n ožném jeho

nastoupení v echách, Jindich Korutanský ani slovem se nezmínil

o ddiném právu své švekruše k trnu eskému, kteréžto právo

byl pece sám výslovn uznal ješt roku 1307 ve smlouv s Eber-

hardem Virtemberským. Pohnutlivé vylíení Petra Zbraslavského,

vnmž se Eliška jeví prost ubohým a utištným dvátkem, chv-
jícím se bezmocn ped zlobou a úklady nien ného švakra i zrádné

sestry, jest jist stranicky zbarveno a pemrštné; pes to však

nutno piznati, že postavení princeznino na hrad bylo asi opravdu

povážlivé.

Ochrana, které jí poskytovala immunita klášterní, byla

velrri vratká: každý okamžik mohl pinésti nepátelské násilí,

a byly jist chvíle, kdy se Eliška opravdu bála otravy nebo jiného

nepátelského inu. Ale také král Jindich ml podobné obavy,

stupující trapnost tsného soužití, nebo z vypravování Petrova

vysvítá, že princezna mla dosti volnosti, aby rrohla získávati nové

pívržence ve šlecht i mšanstvu „chytrým umním rozumné

výmluvnosti". Nebyla to tedy patrn jen Šetrná zdrženlivost,

jež vedla Jindicha Korutanského k tomu, že na Elišku dlouho
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nesáhl rukou násilnou, nýbrž že pestával na kalení jejích nadjí

rozlinýn i pomluvami, ohrožujícírr i dobrou povst princezninu.

Teprve když na poátku kvtna 1310 pon oc z Míšn jej uinila

vtší mrou pánem v hrad pražském, než jím byl dotud, odhodlal

se k ráznjšímu kroku vi mladé švekri ši, který ml podstatn

zkížiti plány odprc.
Sáhnouti snad na život Elišin, bylo píliš nebezpené, po-

dailo-li se však donutiti ji k satku, byla tím lucemburskému

nápadníkovi rovnž odata všecka rrožnost, aby spojením s ní

navázal na domácí rod eský a tím získal pdu v zemi, která tolik

lpla na právech Pemysloven. Zbraslavský oslavovatel Elišin

nadsazuje snad trochu tvrzením, že byl k tomu již vyhlédnut

šlechtic, ochotný teba i znásilniti zdráhající se dívku, jen aby

k satku došlo, ale i z jiných zpráv vysvítá, že jakýsi ženich'

tu vskutku byl, totiž pan Ota z Burgau-Lobdabuigu, drobný

dynasta durynsko-míšeský, který také pozdji, na podzim 1310,

vystupoval v družin Fridricha Míšeského v echách. Satek
s ním znamenal zejmé upevnní spolku níšesko-korutan-

ského, ale Eliška se mu ovšem bránila se vší prudkostí vášnivé

povahy, a vidouc jak posilou míšeskou sebedvra švakrova

stále vzrstá, zaala se vážnji než ped tím obávati o osobní

svobodu.

Hrad pražský se jí pojednou nejevil již pobytem dosti bez-

peným a bezodkladný útk z dosahu moci švakrovy sliboval

jedin spásu. Šlo však o to, kam se utéci a kde nalézti ochránce

tak mocného, aby mohl uprchlou dostaten zaštítiti proti n ožnérru

stíhání. Pvodních stoupenc strany lucemburské, jako Jindich

z Rožmberka nebo Albrecht ze Žeberka, nebylo se asi možné v as
dovolati, ježto jejich sídla byla píliš daleko od Prahy. Proto obrá-

tila se Eliška kvapným poslem k Janovi z Vartemberka, jenž ovládal

té chvíle pevný Nymburk, a odvážný pán neváhal se svou pon ocí,

nikterak již nevzpon ínaje písahy králi Jindichovi uinné.
Pochopili patrn naráz, jak prospšné to bude jemu samému

i jeho skupin, prokáže -li budoucí královn v okanžiku krajní

tísn službu vskutku cennou a k sob ji tím pipoutá. Bez od-

kladu, prý ani nedosnídav, sedl s družinou na k a piblíživ

se k hradbám vyšehradským , dal Elišce tajným poslem vdti,

že eká jejího píchodu. To bylo dne 28. kvtna 1310 a zdá se,

že na vci m] úast i bývalý kaplan Václava II., jakýsi Beringer^
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-k pozdjší probošt vyšehradský Jindich.1
) Útk se zdail. Pestro-

jena jsouc za babku, dostala se Pemyslovna se dvma služkami

nepozorována na Vyšehrad a odtud cválala za noci do Nymburka.

Událostí tou byly kostky neodvratn vrženy. Skupina pana

Jindicha z Lipé, poskytnuvši Elišce ochrany, postavila se tím

konen v odpor zcela zejmý proti vlád korutanské a dotavadní

vzájemná nedvra se promnila rychle v nepokrytý boj, jehož

pedním cílem bylo ovsem ovládnutí Prahy tou neb onou stranou.

Zprvu byla výhoda na stran korutanské, která s hradu mohla

úinn psobiti na msto; ale v mostní vži malostranské mel

i Jindich z Lipé pevnou oporu a proti ní se tedy obrátil první náraz

jeho nepátel. Oitý svdek, Petr Zbraslavský, vyliuje živé,

i ak prudce korutanské rytístvo doráželo na opevnné pedmostí,

ohrožujíc obránce jeho šípy i kamením se stech dom sousedních

a pokoušejíc se i o slezeni vže, takže pi útoku se poítali mrtví

i vážn zranní. Ješt po letech ukazovali korutanští páni opatovi

viktrinskému jizvy z toho boje a Petr vytýká, jak tam padl

i jakýsi Johanita, který prý na vž útoil s takovou vášní, jakoby

sám sultán egyptský v ní byl schován.

Když útok neprospívá), snažili se obléhatelé po nkolik dní

pivésti ohnm a kouem posádku k vzdání, a postavení její stalo

se tím ovšem velmi povážlivé, ježto pomoc, které se nadala od stra-

ník pana z Lipé, na Starém mst dosti etných, nepiicházela.

Nebo Volfram, který ze Špitala kižovnického ovládal pístup

k mostu, nedvoval patrn v rychlý úspch svých bývalých

spojenc panských proti králi; vedl si obojetn a nedopouštl
nikomu vstupu na most. Pes to se posádka uhájila a útoníkm
nezbylo n ••/. smluviti s ní jakési pímí, jehož podrobností však

neznáme.

Nedosáhnuv v samé Praze svého cíle, ml se rázný Jindich

žAufenštejna k tornu, by zkrušil protivnou stranu aspo ovládnutím

kláštera zbraslavského, hlavního sídla pikl proti moci korutanské.

l
) Tolik lze asi pijmouti z vypravováni Pulkavova, openého o ústní

tradici a jmak v mnohém nesprávného. Pulkava mim í tu ovšem o Janovi,

levoboku krále Va< láva II. který prý jakožto probošt vyšehradský umožnil
útek. To jest jisté omyl. nebo Jan stal se proboštem íiž mnohem pozdji
.1 podáni jej patrn zamnilo s Jindichem, tehdy kanovníkem a pozdji pro-

boštem vyšehradským, <> nmž se vskutku dovídáme (Reg III. no. 42),

.' Elišku na Rýn doprovázel.
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Ohlásil to prý sám mnichm, žalujícím na soustavné plenéní

statk klášterních jeho lidem, a to zcela nepokryté prudkými

slovy, jimiž naznaoval, že nemíní dále strpti bez trestu jejich agi-

tace: ,,Vy mniši jste," pravil, „zejmí nepátelé naši a krále našeho,

ale vzte, že se na vás pomstíme. Sám pijdu do tí dn konati

s vámi kapitulu, navštívím vás prutem železným a lstné jazyky z úst

vyrvu, rozpráším vás az kláštera nezstane kámen na kameni ".

Hrozby takové však mly jen ten úinek, že strana lucem-

burská, jejíž sebevdomí vzrostlo mocn od té chvíle, co mla
ddiku trnu mezi sebou, sama se odhodlala k útoku. Nkdy
v prvních dnech msíce ervna *) objevili se Jindich z Lipé a Jan
z Vartemberka s nemalým houfem lidu váleného neoekávan
ped samým hradem pražským. Dobývati ho nebylo asi jejich

úmyslem ; vedla je sem spíše snaha, aby nabyli pomocí etných
svých straník vrchu v mstech pražských, ale chtli-li Korutanci

pekaziti zámr jejich, nesmli se ovšem omeziti na prostou ochranu

hradeb.

Vskutku neváhal Jindich z Aufenštejna s výpadem a tak

se rozvinul za napiaté pozornosti Pražan, kupících se na hradbách

i stechách malostranských, prudký boj rytíský na místech

dnešního Pohoelce a námstí hradanského.

Hbet, spojující hrad s klástertm strahovským, tvoil tehdy

pedhradí, vtšinou ješt nezastavné a oddlené od hradu trojím

píkopem v místech dnešního prvního a druhého nádvoí zámec-

kého. Nárazem pán eských, v jejichž ele se vyznamenal prud-

kostí zvlášt pan Vítek z Landštejna, byli tu Korutanci rychle uve-

deni ve zmatek a když vdce jejich, Aufenštejn, s kon byv sra-

žen a zrann upadl do zajetí, prchali pes mostv pedhradní
v nepoádku tak velikém, že eši vnikali tém již zárove s nimi

do hradu. Ale devný mstek se zlomil tíhou zápasících, pi emž
prý v hlubokém píkop nkteí bídné zahynuli, a jen tak ušel

zajetí král Jindich, který se s královnou Annou díval na žalostnou

x
) Lippert, 1. c. 15 klade boj ovsem do dubna proto, že prý se pi néui

] st nemluví o úasti Míšan, kteí pišli do Prahy v prvních dnech kvt-
nových. Není to však správné. Dalimil, oitý svdek srážky, mluví o nich

výslovn a také z kroniky zbraslavské jest zjevné, že se boj stal až po útku
Elišin do Nymburka. Vylíení naše liší se vbec od pedchozích zpra-

cování po stránce chronologické nemálo, jest však zajisté dostaten
openo vnitní nutností djového postupu.
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porážku svých krajan.^Ale postavení jeho se stalo i bez toho

velmi povážlivým, když se ukázalo, že se nyní také msto Praha

pidalo na stranu vítz.

Podle Dalimila již za boje ped hradem strana králi protivná,

v mst v houf se srotivší, „tepala Nmce" a pimla pívržence

korutanské, aby hledali útulku v zavených domech. Ti, kdož

se nejvíce obávali návratu pana z Lipé, jako Velfovci, uprchli vzá-

ptí z Prahy vbec a dne 29. ervna mohli vítzní páni dokoDce

princeznu Elišku slavn uvésti zpt do hlavního msta. Zárove
nabyla pak strana lucembirská vrchu také v Hoe Kutné, odkud

Jan z Vartemberka byl vypudil Ruthardy, a zdálo se, že Jindich

Korutanský se svými proídlými rodáky a míšeskou etou sedí

v ásti hradu jemu zbylé zcela bezradn, jako na drobném ostrov,

obklíeném zevšad vlnami vítzné vzpoury.

Jak náhlá a úinná znna pomr byla tu zpsobena v nko-
lika dnech! Rázným vystoupením pana Jindicha z Lipé a jeho

strany stanulotém všechno panstvo eské v táboe korutanskén u

králi protivném, a opírajíc se o mocnou ást duchovenstva ádo-
vého i o hlavní stediska života mstského, m.ohlo znova rozho-

dovati o osudu zem.
Zdá se, že vítzná strana svolala tehdy do Prahy skutený

snm zemský k porad o tom, jak má býti království dále opateno,

a zbraslavský kroniká vytýká, že sesazení Jindichovo, o nmž
se dotud uvažovalo jen v tsném kroužku zasvcených, stalo se

tenkráte konen pedmtem porad zcela veejných.

Všichni, kdož se byli sešH k tomu roku, souhlasili v této vci,

ale shodovali se zárove také v tom, že jest nutné, vyslati ke králi

ímskému bez odkladu slavnostní posly, kteí by jm.énem celého

království nabídli spolu s rukou Elišinou korunu eskou jeho

mladistvén u synovi, Janovi Lucemburskému. Nebo když se pvo-

slechlo, že Jindich VII. v Norimberce jmenoval také svého bratra

Walrama možným nápadníkem trnu eského, zdvihl se obecný

hlas proti tomu s dvodem, že mladý synek královský v zená

eské zdomácní spíše než muž dosplý a že jemu jest teba dáti

pednost.

Jindich Korutanský, sevený v hrad pražském, byl ovšem

dobe zpraven o neobyejném tom snmování, v nu ž dotavadní

poddaní bez okolk rozhodovali o jeho korun, a nan áhal se marn,
aby je zkížil. Pod ochranou pímí, které patrn zavládlo mezi
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jeho lidem a vojskem pai^Kým, varoval zejména opaty cisterciácké,

vysílaje k nim Konráda z Aufenštejna a Jindicha z Rotenberka,

aby se neopovážili jíti s chystaným poselstvím ke králi ímskému

;

ale ovšem marn. Nebo práv tito opati, Konrád i Heiderreich,

spolu s tetím zástupcem svého ádu, opatem plasským, uja'i se

vedení poselstva, v nmž vedle elných pán zemských, jako byli

Jan z Vartemberka a Bohuslav z Boru, byl dstojn zastoupen také

patriciát mstský.

Obojí hlavní stedisko jeho, Praha i Kutná Hora, povilo
výslovn nkolik zástupc svých, aby s posly panskými pedstou-

pili ped krále ímského a nabídli jeho synkovi korunu eskou.

A ve chvíli rozhodného boje, kdy spojenectví bohatého patri-

ciátu bylo veliké ceny, nesmli se páni patrn vzpírati této souin-

nosti mšák ve vcech zemských, která inila zadost smírné

smlouv z roku 1309 ; vítali ji naopak a tak šli s jejich zástupci

do íše za Prahu bohatý banké Konrád Chebský, eený Korn-

puhel, Eberlin od Kamene, Ota Wigolais a Ebruš Poplinv, kdežto

z Hory Kutné se pipojili k poselství dva klerikové, stídníci

faráovi, podle jména Nmci.
Bylo to tedy poselstvo rázu ponkud neobyejného, v nmž

práv tato znamenitá úast nmeckých zástupc pedních dvou

mst byla význaná, stejn jako bylo význané, že klérus eský
tu nebyl zastoupen ani biskupem ani kanovníkem nkterým, nýbrž

temi opaty „rýnských mnich", vesms cizinci, kterým vlastn

valn neslušela úloha ochránc rodové tradice pemyslovské
a národního zájmu eského. Biskup Jan z Dražic a vyšší ducho-

venstvo domácí chovalo se ve vci té patrn ponkud zdrženliv,

snad práv z pirozené žárlivosti proti nenávidným cisterciákm,

vlastním strjcm kandidatury lucemburské. Vbec není vylou-

eno, že ani tehdy ješt zcela nepominula píchylnost, kterou

ped tím tak mnozí v echách byli projevovali Jindichovi Koru-

tanskému pi jeho vstupu do království a kterou drobný iid pražský

i pozdji ješt hlun prozrazoval, a ji nezdárná a neschopná vláda

králova ovšem valn umenšila. Jist si aspo nesmíme ped-
stavovati vzpouru, která, ujímajíc se nárok Elišiných volala

do zem lucemburského prince, jako obecný projev národní vle
k svržení panství korutanského. Bylo to spíše hnutí dovedn
ustrojené hrstkou elných zástupc nkolika skupin panských,

duchovních i patricij ských, které pes nedávné vzájemné spory
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posléze svedla v jednotu nechut k panství Jindichovu, vyvrající

z perozliných píin, a kteí dovedli ovšem užíti vhodné pí-

ležitosti k tomu, aby vli svou prohlásili za touhu celé zem,

netušíce ani, na jak vratkých základech jejich moc opravdu

ješt stojí a jak tžké chvíle bude jim ješt podstoupiti, než

vskutku cíle dosáhnou. Než toho ukázal teprve další prbh vcí.

Když slavnostní poselstvo prvního ervence, ubírajíc se do íše,

opouštlo Prahu, bylo pesvdeno, že vláda korutanského krále

v echách jest dokonale otesena a že lze Jindichovi VII. korunu

nabídnouti tak, jakoby trn eský byl již vskutku uprázdnn.

Zatím, co se sbhly tyto rušné události v Cechách, byl Jindich

VII. piln zabaven jinými starostmi perozlinými. Opativ za

zimního pobytu v Norimberce prozatím vci eské, obrátil se nej-

prve na horní Rýn, aby odtud uinil náležité pípravy také k jízd

ímské, k níž se ctižádostivý duch jeho pipínal mnohem vroucnji,

než ke kterékoliv otázce jiné. V prvních dnech kvtna 1310 vypravil

z Curychu okázalé poselstvo do Itálie, aby mu tam pipravovalo

pdu závazným slibem, že ješt téhož podzimu pijde do Lombardie

jakožto mocný a nezištný smiovatcl upraviti rozervané pomry
poloostrova a pijmouti železnou korunu milánskou. Druhým
poselstvím, nemén okázalým, vymáhal zárove na papeži svolení.

aby sml již na jae roku píštího a ne teprve až v roce 1312 pi-

jmouti v ím dstojnost císaskouj k tomu všemu družila se jiná,

dležitá vyjednávání s dvorem neapolským o spojení satkové

i s králem francouzským o rozliné spory západního pomezí íšského.

Neobyejn spletitý svazek závažných otázek zabavoval

tedy krále, souasn však nezanedbával Jindich VII. ani jiných

vcí, žádajících rychlé úpravy. Jednal o obecný „landfríd"

v jižním Nmecku, o urovnání spor mezi tamními msty a knížat j-,

smlouval se s íšskými msty o dan a vojenské ety k jízd ímské,

verboval bojovné pány švábské a porýnské do svých služeb a za-

jišoval jim žold zástavami i jinými sliby. Navštíviv pak ješt

v ervnu 1310 na krátko rodné hrabství lucemburské, obrátil

se konen do Frankfurtu, kam byl svolal ,
.parlamentm gene-

rále", veliký rok íšský.

Slavný snm ten pivedl do Frankfurtu tentokráte vskutku

dosti znaný poet knížat, zejména duchovních; vedle všech ty
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kurfit porýnských navštívili jej biskupové štrasburský, lutyšský,,

špýrský a munsterský, vévoda saský Rudolf a mnoho hrabat

a menších pán ímských. Bylo to tedy shromáždní stkvlé a hluné,,

do nhož dne 12. ervence zapadlo poselstvo eské, vypravené za

králem ímským do íše. A dostalo se mu tu uvítání vel.ni estného..

Hned po píjezdu uchystal Jindich VII. Cechm zvláštní hostinu

v refektái dominikánského kláštera a také jednání následujících

dn byla provázena nejednou slavností dvorskou a hlunými
Turnaji.

Jednání ta nebyla ovšem zárove bez vážných obtíží, hlavn-

pokud šlo o konené rozhodnutí, komu má vlastn svorná dohoda
Cech s králem ímským pomoci na trn eský ; nebo otázku tu

bylo opravdu teba vyíditi bez jakýchkoliv odklad dalších

a co nejrychleji. Poselstvo eské picházelo s uritou žádostí,

aby to byl Jan, jedináek králv, jemuž byl Jindich VI I. sice práv
ped nkolika dny jakožto dosplému odevzdal vládu v hrabství

lucemburském, který však teprve dne 10. srpna 1310 dosahoval
' trnáctého roku a byl tedy v pravd pouhý hošík. Jej chtlo
poselstvo eské stj co stj. Král ímský se však naproti tomu
stále více odklánl od myšlenky té, nabízeje Cechm na míst
synov svého bratra Walrama.

Jaké dvody jej asi pi tom vedly? Bylo jich vpravd nkolik
a ne všechny bylo lze vyložiti upímn eskému poselstvu. Volba

Walramova mla pedevším tu nemalou výhodu, že bratr krále

ímského, statný muž asi ticetiletý, mohl na vlastní vrub do-

koniti boj s Jindichem Korutanským i jeho spojenci a založiti

moc svou v Cechách, kdežto za mladikým J^.nem bylo králi iíoi-

skému piln státi a peovati o to, aby neupadl do rukou špatných

ládc. Jindiich VII. \šak spl mocnou touhou do Itálie, tušil,

že tam pobude dlouho, a proto se mu založení lucembuiské sekundo-

g^nitury v Cechách jevilo nejlepším rozešením. Ješt dležitjší

byly však dvody ryze osobní. Satek mladiKého hocha s Pemy-
slovnou, nad svj vk vysplou,o níž se po všem Nmecku trousily

piinním korutanského švakra pomlouvané povsti, nebyl

Jindichovi VII. valn vábivý a pímo nebezpeným se mu zdálo

vydati jediného synka, nadji rodu, do boulivého ovzduší eského
a sviti jej týmž pánm, o nichž byl svt souvký pesvden,
že zrádn ubili Václava III. Oni opustili také bez okolk Jindíicha

Korutanského v kiitické chvíli, abv pijali za krále vévodu.
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Rudolfa, ale pak zvali Korutance do zem znova, aby jej nyní,

když jím již nemohli vládnouti zcela oodle chuti, zase sesazovali.

Oku rytíského krále se jevila panská družina, vysplá

v Cechách k takové moci, nepochybn zcela vrolomnou a nespo-

lehlivou cháskou, toužící lan jen po upevnní své vlastní moci

a nedbající hrub písah, uinných brzy tomu brzy onomu panov-

níku. Osobní požadavky, s nimiž jednotliví pánové eští k nmu
pistupovali, a to jak nedávno v NorinbQrce tak i nyní ve Frank-

furt, vzbuzovaly v nm nepochybn podobný dojem, jakým

kdysi na Václava II. psobilo zištné nabízení magnát uherských

roku 1301, a nelze se vskutku diviti jeho rozpakm. Snad byla

jeho pedstava o pomrech eských nepízniv dotena i spiskem,

který nedávno, roku 1308, jakýsi mnich francouzský byl napsal

o zemích a národech evropského východu ; tam se vytýkalo totiž

Cechm drazn, že jsou vesms nestydatí a prohnaní zlodjové.1
)

Ml tedy král práv nyní, kdy se rozjíždl do dalekého íma,
zanechati synka svého v zemi slavné sice svým bohatstvím, ale

cizí mu jazykem i zvyky svými a tak dlouho již zmítané krvavým
bezvládím, která se zjemnlému zraku francouzského dvoana jevila

v nevlídném svtle zmateného polobarbarství? Proto prohlašoval

v plném shromáždní knížat rozhodn, že hodlá Walramovi popáti

i koruny eské i ruky Elišiny, a zstával prý ve vci té vi vý-

kladm poselstva eského dlouho „tvrdším démantu". Ale eši ne-

povolili. Nechtli Walrama, který jim byl vylíen jako lehko nyslný

piostopášník, a tvrdili, že se budou míti bezpeny trvalou pízní

a podporou budoucího císae jen tehdy, bude-li jim jeho vlastní po-

tomstvo vládnouti, ježto prý pouze syn jest „podstata a ást
otcova".

Pro byli zástupcové eští tak pevni v této vci? Bylo

by vru asi nespravedlivé, kdybychom je podezívali, že se jim práv
nezkušenost mladická jevila vítanou u budoucího krále, jako zá-

!) Viz o tom náš referát v . . H. XXIII. 408. Lindner, Deutsche
Geschichte untcr den Habsburgern und Luxemburgem I., 194, tvrdí, že se

snad Jindich VII. obával také budoucích obtíží pro možné volení synovo
na krále ímského, kdyby Jan vládl v echách, maje za to, že nástupnictví

jeho bude lépe zajištno, zstane-li pánem mén mocným, ale tšícím se kur-

fitské podpoe strýc Balduina i Walrama. Soudím však, že motivace ta

jest píliš strojená; Jindich VII. byl nadto sám tak mlád, že otázka ná-

stupnická na stolci ímském mu stží byla píliš podstatná.
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ruka jeho poddajnosti amalomoci; aspo cisterciátí opati byli.

jist dalecí takové myšlenky. Ale jisté jest, že hrozili takka
peTušením jednání, nepovolí-li Jindich VII. jejich prosbám

;

a vytrvalost ta zvyklaLa konen králem ímským. Ustoupil,

ale s jakou nechutí a úzkostí tak inil, dosvdovala tajná rozmluva

s Konrádem Zbraslavským a Heidenreichem Sedleckým, v níž

opaty zaklínal, aby mu ekli poctiv, jakoby ped samým Bohem
stáli a ped posledním soudem, mají-li vskutku za to, že kandi-

datury Janovy jest nezbytn nutno k tomu, aby rod lucemburský

(.ech vbec dosáhl. V ruce nmeckých opat byl tedy položen bu-

doucí osud zem1
) a po krátkém rozvažování odpovdli oba „in

verbo Domini", že nemohou, než trvati na tom, na em byli stáli

dotud. I nezbylo králi, než aby se smíil s tžkou nutností, ale ani

tenkrát tak neuinil bez podmínek.

eské poselstvo, opouštjíc Prahu, bylo pesvdeno, že

Jindich Korutanský jest nadobro poražen a že mu nebude již

patrn možno vzpamatovati se z neúspchu k vydatnjší obran.

Bylo jen teba, aby se mladý protivník jeho v zemi bez odkladu

objevil; teba pišel jen s malým houfem, dosáhne tu bez boje

koruny. Proto naléhali na to, aby se Jan hned z Frankfurta

s nimi vypravil do ech. Toho však nebylo možno vymoci na králi

ímském. S nemalým pemáháním vnitním smíil se vbec s my-
šlenkou na satek synv s Pemyslovnou, ale chtl díve aspe
vlastníma oima shlédnouti nevstu, o níž vyprávly se tak

podivné vci. Spchal sice, aby se ješt, než uhodí zima, vypravil

pes Alpy, ale byl ochoten pece ponkud odsunouti svj odjezd

z Nmecka pro tuto vc. Eliška sama mela pijeti do Nmec a uza-

víti satek svj s Janem na jeho dvoe, ovšem bez jakéhokoliv

prtahu. Proto dal král poslm eským pesnou lhtu, vytýkaje,

že jim stojí v slovu jen do 1. záí ;
pivedou-li do toho dne do Špýru

nevstu, dojde k satku; jinak nikoliv a všechna ujednání ped-

chozí pozbudou platnosti.

l
) František Pražský (Fontes III. 372) sune tu sice mnohem více do

popedí jakožto vc rozhodnou hlas Petra Mohuského a mlí o úasti

cisterciák, kteroužto naopak kronika zbraslavská pedrazn vytýká
;

ale František vbec nepál šedivému ádu, stejn jako jeho pán, biskup

Jan z Dražic, a proto, a opisoval jinak velmi poslušn zápisy Petra Zbra-

slavského, vynechával pi tom schváln nejednu podrobnost, která mohla

ád cisterciácký povznášeti.

Soita, Dvé tcnlhy CesVýcti dSjln II. 6
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To byíjovšem nátlak zcela neobyejného rázu a bylo význané

pro vzájemnou nedvru té i oné stran}', že vc nebyla zan cena

jen prostým slibem, nýbrž slavnostní listinou královskou, potvrze-

nou a zpeetnou i pítomnými kurfity dne 25. ervence 1310; po-

selstvo eské pak naproti tomu ujistilo krále závazn, že Janovi,

jakmile do ech pijde, království a zejména Praha i Hora Kutní

budou vydány bez pekážek a že mladý král se mže bezpeiti

pevnou vrností a oddaností celé zem.

Tak byl pekonán nejobtížnjší kus jednání, ale vedle toho

zbývalo mnoho jednotlivostí podružných a opatení právního rázu.

Pi svém postupu proti Jindichovi Korutanskému mohl se

Jindich VII. ovšem dovolati rozsudk, které byly proti nmu
.vneseny již za Albrechta; chtl však jednání své opíti i novýn ,

slavnostním projevem knížat ve Frankfurtu shromáždných, pi
nmž hodlal vytknouti sebevdom i plné právo své dstojnosti

jakožto ,,zdroje vší moci pozemské a neporušitelné schrán bož-

ského zákona a veškeré spravedlnosti". eské poselstvo se pak

jevilo na tomto soudu íšském jaksi žalobcem, vytýkajíc híchy

vlády korutanské, a rozsudek knížat znl, že Jindich, syn Mejn-

hardiiv, vskutku neprávem vládne zemí eskou a že propadl íši

i svými leny ddickými.

Knížata vyslovilazárove svj souhlas i s tím, aby Jindich Vil.

království eské opatil nástupcem podle své vle, a bezvadný

právní podklad budoucí lucemburské moci v našich zemích byl tím

zabezpeen. Než zstala tu pece ješt jakási závada. Dotkli jsme

s.e již nahoe toho, že nkteí páni eští, jako byl Jan z Vartemberka,

pestupujíce k Elišce, stáli na tom, aby jejich písaha vrnosti,

tinná Korutanskému, byla výslovn smazána. A na tom trvali

i w Frankfurtu, takže král ímský byl nucen vyíditi také tuto vc
zvláštním výrokem knížat, shromáždných v kláštee benedik-

tinském, který znl, že písaha, uinná kdysi uchvatiteli církevní

klatbou stiženému, jest vskutku neplatná.1
)

Veejná vyjednávání ta pak provázelo zárove i nejedno jed-

nání dvrné, hledící k vnitním vcem eským. Nevíme sice, smlou-

*) Zdá se ovšem, že nékteiým echm k uklidnní svdomí vskutku

nestail ani tento výrok, stvrzený listinou kurfit duchovních; aspo
lomáhal se Jindich VII. ješt roku 1311 v Avignonu toho, aby papež vý-

slovn absolvoval ..illos de Boemia, qui iuraverunt comiti de Tirol, q\u se

nominare volnit regem Boemie et ducem Karintbie" (Const. IV. no. <U1)
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v Norimberce, s králem ímským o zachování a rozmnožení sta-

vovských svobod své zem budoucím panovníkem, jist však jed-

notliví lenové poselstva byli velmi dbalí toho, aby sob i pátelm
svým zabezpeili osobní výhody. Bezpen víme to na píklad
o Janovi z Vartemberka, který se listinou, zpeetnou dne 26. er-
vence, zavazoval sice, že vydá novému králi bez odporu Kutnou
Horu a práva královská, kterých se tam byl zmocnil, ale teprve

až mu bude splacen peníz, který ml za komorou královskou a jehož

sumu urí Petr Mohuský v dohod s Jindichem z Lipé.

Na tohoto svého pítele mohl pan Jan patrn zcela spoléhati,

ježto sám zárove také jemu vymáhal znamenité odmny za hoi

Mvost, projevenou ve službách strany lucemburské. Celý kraj

žitavský s dležitým mstem Žitavou a pevným hradem Ronové

m

se ml státi ddiným statkem pana z Lipé, který neprávem tvrdil,

že území to prý bylo ode dávna rodinným majetkem jeho pedku,
doufaje, že tak dosáhne na severním pomezí eském takka drob-

ného státeku, a žádaje zárove, aby byl zachován v dstojnosti

nejvyššího maršálka eského. Vskutku byl Jindich VII. nucen
pislíbiti to závaznou iistinou, v níž veliký dar zajišoval také hned
jménem synovým; a není pochybnosti, že i jiní lenové poselstva

vymáhali na nm bez okolku podobné výhody. Jen proto patrn stál

rázný pan Vilém Zajíc z Valdeka o to, aby poselstvo doprovázel jeho

klient, jakýsi Ota, jehož chytrost kroniká výslovné vytýká, nebo
bylo zejmé, že se taková píležitost nebude snad již opakovati.

Vidli jsme v prvním svazku, jak magnáti uherští roku 1301

opouštli Brno z míry nasyceni ústupky i znamenitými dary

a se slibem, že uvítají mladikého králevice eského za nkolik

nedl slavnostn v Hodonín, jakožto pána svého a manžela

dcerky posledního Arpadovce. Zcela podobn opouštli páni

a patriciové eští Frankfurt dne 28. ervence 1310 se závazkem,

že do msíce pivedou princeznu Elišku na dvr královský do Špýru

a pijmou tam z rukou Jindicha VII. jeho synka. Odjíždli za-

jisté spokoj enis výsledkem své pouti, ale sotva dorazili doWindes-
heimu, stihla je zpráva, která byla vru s to, aby náladu jejich

valn ochladila.

Štpán, dvorský krejík princezny Elišky, jim tu totiž pi-

spchal v ústrety s Jobovou zvstí, že Korutanéc, který pi od-

i hodu poselstva na hrad Pražském sedl tak stísnn, neoekávan
6*
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se v zemi znova vzmohl a že již dne 18. ervence dokonce Kutná

Hora znova padla do jeho rukou. To byla ovsem novina velmi ne-

vítaná, která ohrožovala dosavadní všechny výpoty strany lucem-

burské a ohromila poselství tak, že opatrní opatové cisterciátí se

radji pozdrželi v Norimberce, zstavujíce ostatním lenm posel-

štva, aby sami chvatn do Cech pospíchali.

Co se vlastn sbhlo v echách, zatím co ve Frankfurt král

ímský se zástupci eskými tak dkladn vyjednával? Ukázalo se

prost, že medvd, o jehož kži šlo, pece není ješt skolen, a že

bude nutno vlastní lov znova zaíti. Neoekávanou zmnu tu pi-

vodilo zejména rázné zasažení Fridricha Míšeského.

Bojovný Wettinec, vida nezvratnou zkázu vlády korutanské

v echách, uznal, že chce-li švakra pece zachrániti a tí-u také

sob zachovati dležité výhody, nesmí otáleti s pomocí vydatnjší,

než byla hrstka rytí, vyslaná na jae do Prahy. Uvolniv se

v Durynsku pímím s msty íšskými, vyslal tedy nakvap

syna svého Fridricha1) s nkolika sty odnc do ech a byl to

patrn velmi surový lid vojenský, s kterým mladý markrabí pi-

cházel.

Dlouholeté boje v Durynsku a Míšni \ychovaly tam ná-

mezdnou chásku zcela otrlou a všem sousedm hroznou, jejíž vd-
cové, jako byli Jindich Kockeritz nebo Albert Knut, mli
daleko široko povst zvlášt dkladných drancovatel. Toto vojsko

proniklo tedy do severních ech a Jindich Korutanský, který brzy

po odjezdu poselstva do Frankfurtu nedovedl ji? zachovati ve své

moci ani zbytku hradu pražského, vyjel mu vstíc, zanechávaje

manželku Annu v Praze, kde nalezla pohostinství v dom upichlých

Velfovc.

Na stran pana z Lipé bylo tedy, eliti vas tomuto

neoekávanému nebezpeí, ale strana ta nebyla patrn píece

ješt tak pohotov, aby mohla polem zabrániti postupu Míšan,
kteí se nadto neobrátili hned ku Praze, nýbrž nejdíve proti

druhému hlavnímu mstu království, Hoe Kutné.

Okolnost, že Jan z Vartemberka by] opustil Horu, vypraviv

se do Frankfurtu, byla jim asi velmi na výhodu, nebo v mst.

*) Byl to zase Fridrich Kulhavý a nikoliv Fridrich eený Vážný,
pozdjší lantkrab, jako bylo myln tvrzeno; Fridrich Vážný byl tehdy
jete malé dcko.
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rozervaném ode dávna bojem pat ricijskýeh stran, nabyli stoupenci

korutanstí znovu vtší váhy, jakmile se Jindich s Mísany ped
Horou polem polož'1 a jakmile se Ruthardi i Velíovici, phchvátavše
do jeho ležení, shodli se svými páteli v mst. Nyní bylo zase na
Pirknerech a jiných stranících lucemburských, aby prchali z msta,
když Hora dne 18. ervence 1310 otevela své brány králi a kdvž
v brzku i blízký Kolín tak uinil.

Bylo zjevné, ze patriciát ms1 eských, zbohatlý kvetoucími

podniky dlními, jest v zemi sice pedúležitým initelem, bez
nhož se neobejde žádný pevrat politický, ale že vnitní nešváry

vskutku znemožují jeho jednotnou psobnost a iní jej jen ná-

strojem cizích snah, což pro další vývoj vci bylo nemalé d-
ležitosti. Jak mocného a jazyku eskému n bezpeného postavení

mohli nmetí zbohatlíci ti nabýti v neklidné dob tehdejší v ádu
zemském, kdyby byli dovedli vedle panstvu svorn vystupovatil

Ve skutenosti zstali rozdleni na dva tábor v, navzájem se po-

tírající, a tím zeslabili znan psobnost svých zbraní.

Získáním Hory Kutné nabyl Jmdich Korutanský znova sku-

moci v zemi, takže obratem nejeden /. východoeských
pánu se znova pihlásil do jeho služeb. Tak se potkáváme v jeho

družin v záptí vedle drobnjších zemanu se Zd-slavem ze Štern-

berka, Détochem ze Žiželic (nad Cidlinou), Hrabišem z Pabric,
s panem Václavem zcžíeb a jeho bratrem ekem Žumburským,
syny zemelého Jindicha z lichtemburka. Zachovala se nám i za-

jímavá listina, kterou dne 28. ervence v Hoe Kutné pan Oldich
z Lichtemburka spole, se svým synem obnovil svj poddanský
závazek králi Jindichovi. Ronovec ten slibuje mu v ní výslovn,

trvá pevn v jeho poslušenství a jiného za krále ani neuzná

ani hledati bude ; bezpeí jej svými hrady i svou pomocí a na-

znauje jen, že by se nechtl v jeho službách b< zpiostedn stet-

nouti se svými strýci, jinak smýšlejícími.

Ovládnuv Horu mohl Jindich Korutanský konen také

dtkliv oplatiti spáchaná provinni nenávidným klásterníkm
sedleckým. Petr Zbraslavský nadsazuje snad i tu ponkud tvrze-

ním, že král tehdy vnucoval zastrašeným mnichm opatem za

nepítomného Heidenn iclia ádového ševe Hemana, pouhého
prý kom i

- sátého, který ani psáti neuml, ale zprávy listinné

ukazují, jak znaný peníz tehdy asp > vynutil Jindich na
klášteru pjkou, slibuj 1

- pi tom ovsem mnichm ochranu -
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a bezpenost ped dalšími útisky. Míšeské roty šíily zatím hrzu
v okolním kraji ,,a nikdo jim toho nebránieše" ; nebo Jindich

z Lipé byl patrn rád, že udržel pevný Nymburk, a hlavní pée
jeho strany se obracela k tomu, aby Prahu uchránila ped píe-

vratem podobnvm, jaký poznala Hora Kutná.

Poselstvo, vracející se z íše, dosplo do Prahy dne 7. srpna

a hlásilo, že vcí nejdležitjší jest nyní, aby princezna Eliška

byla vas vypravena na Rýn; jinak byl ohrožen všecek výsledek

dlouhého jednání s králem ímským a pracn získané sliby jeho

unikaly do nejistá. Statená dívka byla ochotna k cest, která

nebyla nikterak bez nebezpeí, ale šlo o to, aby dcera slavného

Václava II. a nevsta synka budoucího císae mohla vystoupiti

dstojn na dvoe nmeckém, jak toho žádalo její postavení.

Vc nebyla za zmatených pomr obecné nejistoly patrn snadní'

a ochráncm Elišiným bylo pracn se namáhati, než u mšanstva
pražského sebrali na úvr výbavu v cen asi tisíce hiiven, k níž

jednotliví velmožové pispli nadto i nemalými dary; tak vy-

prosila princezna na biskupovi Janovi z Dražic bílého mimochodníka

a dv veliké, zlatem zdobené íše stíbrné.

Jsouc provázena leny pedchozího poselství,1
) ale nadto

ješt jinými pány, jako byli Heiman Krušina z Lichtemburka

a Markvart Zvíetický, opouštla dcera Václava II. dne 14. srpna

Prahu, pi emž byl, jak se zdá, chvat, podmínný slibem králi

ímskému, valn stupován i obavou ped novým pevratem

v Praze samé. Nebo již ped odjezdem princezniným zaala se

tu strana korutanská znova pozdvihovati, pronásledujíc Elišku

posmškem, že prý prchá vlastn jen do vymanství, kde jí neeká
ženich královský, nýbrž jen potupa a ztráta všech práv.

Straníci lucemburští mli sice správu msta ješt ve svých

rukou a nejstarší kniha památná Starého msta nám dosvduje,
že se práv v témdni následujícím po odjezdu Elišin ražení

mince grošové, náležitého jinak komoe královské, ujalo družstvo

bohatých muž, jehož se úastnil vkladem sám Jindich z Lipé.

Ale postavení skupiny té jevilo se záhy nadmíru vratkým, když

Jindich Korutanský na zaátku záí pitrhl s Míšany ped Prahu

a mésto vojensky sevel.

x
) Že na Rýn jeli také oni mšané, kteí byli ped tím ve Frankfurt,

a - nimi Menhart, syn Volframv, vysvítá z úctu mstkých z roku 1312

(Keg. III. no. 114).

'
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O obléhání tom máme dvojí zprávu, dosti bohatou podrob-

nostmi; vyliuje je jednak Petr Zbraslavský, ale také Dalimil,

svdek oitý a bezprostední, zachoval z pohnutých téch dn
nakolik obrázk živ nartnutých v posledních kapitolách své

veršované kroniky, jež jsou jinak ku podivu zlomkovité a prozra-

zují jakýsi chvat básníka, spjícího ke konce svého díla. 1
)

Položiv se ped Prahou, žádal Jindich mšan, aby jej pi-

jali jako krále a brány své oteveli jeho vojsku. Toho nedosáhl,

nebo ani ty, kdož z mšan nebyli proti nmu, nevábila návštva
loupeživé chásky míšeské. Ale k ráznému odporu rovnž nebylo

valné nálady. Sám Petr Zbraslavský piznává, že zjevní pí-

vrženci Elišini nemli vskutku vtšiny v obyvatelstvu pražském,

hhvné nikoliv v nižším lidu ; krom toho jejich vdcové provázeli

princeznu do íše a zbývajícím rozhodným stoupencm kandidatury

lucemburské, jako byl rod Kokotovic nebo bohatý Meinlin Roky-
caner a Mikuláš Hilprandv, nebylo se báti jen protivník nepo-

krytých, nýbrž, také zrady nkterých nespolehlivcv, kteí slovem

projevovali sice horlivost, ale vskutku jen pekáželi úinné obran
-ta.

Takovou obojetnou úlohou hrál, jak se zdá, vedle nkterých

len rodu od Kam. ene, pedevším mocný Volfram, dotud vládnoucí

špitálem kižovnickým, který byl sice poslal syna svého s posel-

stvem k Jindichovi VII., ale tajn se prý dohodoval i s markra-

btem míšeskvm, k nmuž byl pipoután z let minulých !

trovským svazkem.

Proto byla v mst nejistota; bratr bratru, syn otci nevil
a ukazovalo se opt zejm, jak vnitní svou nesvorností patiiciát

pražský jest neschopen, aby opravdu dosáhl svých velikých cíl

a strhl na sebe v zemi rozhodující úlohu.

Místo jasného odmítnutí vyjednávalo se s Jindichem Koru-

tanským dále a a byl odmítnut vstup jeho vojska do msta, bylo

králi samému dovoleno, aby s neetnou družinou picházel do Prahy

k jednání tomu a tu po celé dny prodléval. To vzpružovalo velmi

jeho stoupence a umožovalo úspch ilé agitace, kterou do msta
vnášeli zejména Mikuláš Thusintmark a Velfovici. Oni sami byli

sice z obce vyhoštni, ale mli tu své píbuzné i rodiny, a taká

*) Paleky a po nm Tomek užili tchto zpráv veršovcových ovsem
hned k roku 1309 a zmátli tím znrn skutený postup událostí.



88

Sírálovna Anna, sídlící v dom jejich u samé vže mstské blíže

pozdjší Prašné brány, podporovala hnutí to a mla pímé spojení

s oblehateli.

Proto nebylo lze nikterak se diviti, když se ráno ve svátek Pový-

šení sv. Kíže, dne 14. záí, rozlétla mstem zpráva, že onou branou

a zárove i brankou u sv. Františka byli do msta zrádn vpuštni

MíŠané. Strana lucemburská se sice pokusila o jakýsi branný

odpor a jí na pomoc pispchal bez odkladu i pan Vítek z Land-

štejna s hradu, ale Mísané byli již pány ulic a zastavili Vítk.i na

novém tržišti ped sv. Havlem takovou silou, že udatný pán tu

ztratil mnoho koní a octl se sám v nebezpeí, že bude zajat. Jen

tím prý, že z jeho ety silák jakýsi, zvaný Soudek, zpetínal e-
tzy, jimiž ulice byly zataženy, podailo se Vítkovi ustoupiti

zpt na hrad, ale ovšem ve stavu žalostném ; sám Dalimil vidl

tehdy, jak se vyhezlá steva za jeho konm vlekla, když

prchal Menším mstem, a poražené et nezbylo, než zavíti se

v hrad, zatím co Míšané a s nimi navrácení Vclfovici zle ádili

na Starém mst.
Zvlášt domy elných straní3< Elišiných, vtšinou na kvap

z msta uprchlých k panu Jindichovi z Lipé do Nymburka, byly

se mstivou dkladností šacovány eládkou, která pídíc se po ukry-

tých a zazdných pokladech, mla nkde vskutku nemalý úspch.

Tak vylovili prý koistníci v dom lena poselstva ke králi ím-
skému, Ebruše Poplinova, 5000 hiven stíbra ze žumpy záchodové.

Král Jindich Korutanský dbal pedevším toho, aby bezod-

kladn pevedl správu msta do spolehlivých rukou. Sesadiv

dosavadního rychtáe Wolflina, postavil na. jeho místo drsného

Mikuláše YYacingera a promnil zárove dokonale sbor konšelský.

Plné vle v mst a bezpenosti neml ovšem ani on ani jeho mí-

šeští spojenci, dokud hrad byl v rukou panských jednotníkú

spolu s malostranskou vží mostní, kterou, patrn k rukám pana

Jindicha z Lipé, držel Pavel z Ludic, a dokud také Volfraní ze

špitálu kížovnického bránil pístupu k mostu. Ale práv obojet-

nosl Volframova prý usnadnila jednání, která vedla pak k jaké-

usi kompromisu.

Tak stal se král Jindich pánem také Menšího msta
a byl vpuštn i na hrad, jehož správa mla býti zatím ovšem

svena mladému rytíi Hemanovi Zvíetickému, synovi pana

Zdislava z Lemberka, a nikoliv cizím pomocníkm královým.
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Vskutku však stála vítzná strana v slov ledva týden a Jindich,

vpustiv konec konc pícce míšeskou posádku na hrad, uinil

markrabte Fridricha vlastn pánem všeho.

Byl to patrn pirozený dsledek tvrdých závazk, spojených

s dosažením rychlé pomoci míšeské, a pro ubohost postavení

Jindichova i po zdolání Prahy a. pro jeho skutenou neschop-

nost k vlád není dokladu pesvdivjšího nad listinu, zpeetnou
kulhavým markrabtem na hrad pražském dne 24. záí 1310.

Z listiny té jest zjevno, že Jindich odevzdal mladému Fridrichovi

vbec správu království, „pflegedeskunikriches", se všemi dchody
i pevnými místy na tak dlouho, dokud prý toho bude žádati

spolená obrana; pak mlo býti sice království Jindichovi vrá-

ceno, ale ovšem s náležitou náhradou míšeským spojencm,

kdyby snad dchody, jimi samými v Cechách vybrané, zcela

nepostaovaly k zaplacení výloh uinných na výpravu. Zúto-
vání vci té ml uiniti sbor osmi rozhodích a mladý markrab
sliboval, že výroku jejich se podrobí za sebe i za svého otce, jehož

osobní návštva v Praze oekávala se v nedlouhé dob. Smlouvu

tu nadto svými peetmi zaruili také vznešení páni míšeští,

( >ta z Lóbdaburg-Burgau, kdysi ženich urený princezn Elišce,

Albrecht, purkrabí Lyznický, a Jan, purkrabí Donínský, spolu

s družinou polních hejtman, jako byli obávaný Kókeritz nebo

brati Knutové, Ota z Ilenberka, lamo z Holdeckc a Lipich z

onfeldu.

Tak se stal rod wettinský vskutku pánem království eského

a jevil se hlavním odprcem usazení rodu lucemburského na vý-

chodním pomezí íše. Jindich Korutansišý, a sedl zase na hrad
pražském, byl vlastn pouhou bezmocnou loutkou v rukou svého

spojence. Byl to osud, který byl patrn zcela úmrný jeho

povaze, a jemuž Jindich neunikl nikdy, kdykoliv se byl uvázal

v podnik velikého dosahu. Míšeští vládli zemí místo nho a vru
neinili tak rukou jemnou a šetrnou. 1

)

J ak< i na poátku i oku, kdy trplo okolí pražské tolik návšt vami
júcujících et korutanských, rozjíždly se ponm nyní houfce mí-

šeské a byli to ovšem hlavn zase zboží zbraslavská, která do-

l
) Mánu sici samostatné projevy vlády Jindichovy z doby ni

jící. tebas v listinách z 18. a 23. íjna , zpeetných ,
,uí der púrge ze Prag<

'Mut. desVereins 43, 189), ale to jsou listiny hledí í 1< vcem ^oratanskym

Jindich tehdy vládl sám po nedávné smrti svého bratra Oty.
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stávala odplatu za politickou podnikavost svého opata zcela

podobn jako nedávno ped tím Sedlec. Petr Zbraslavský, žaluje

výmluvn na útrapy ty, tvrdí dokonce, že soldateska vynutila na

klášteru tehdy do osmdesáti tisíc chleb a že mniši byli nuceni

prodati tém všecek poklad své sakristie, aby ukojili její požá-

<iavky, takže tu prý úpln v nive pišla drahocenná výbava, od-

kázaná klášteru Václavem II. ; ostatn se Míšané také na Zbra-

slavi pokusili o vynucení volby nového opata na míst Konráda,

skrývajícího se v Nmecku. Zprávy Petrovy o jejich ádní na ven-

kov pak potvrzuje i Dalimil, který tvrdí dokonce, že zdivoelá chás-

ka neváhala ani zabíjeti lidi, plenu jejímu odporující, a že zajaté

pivlékala do hradu pražského, provlekajíc jim dlanmi žínné pro-

vazy.

eští páni protivné strany, vládnoucí místy poblíž Prahy,

opláceli ovšem nájezdy ty jak jen bylo možné, a v drobné válce

té vynikl podobn jako v letech minulých zvlášt pan Vilém Zajíc

z Valdeka. Tento „nelstivý pítel jazyka eského" ml prý v pod-

nicích svých vskutku takové úspchy, že se záhy Míšané ani již

neodvažovali do lesnatého kraje berounského, a Vilém sám se

obíral myšlenkou, pepadnouti Prahu se strany vyšehradské

a dopomoci tam stran Elišin znova k moci. Ale v Praze se asi

sotva komu mohla zalíbiti vyhlídka na nové zloupení msta, by
i domácí cháskou, a s pokusu sešlo.

Ostatn se zdá, že v Praze samé vláda míšeská pece dbala

toho, aby neklid a obecná nejistota, po zrádném dobytí tu ádící,

ustoupily vas pomrm klidnjším. Pravou rukou její byl v tom
nový rychtá Wacinger, který bezohlednou rázností svou mocn
popudil proti sob hnv strany lucemburské, a jest význané,

že s jeho úadováním souvisí i vznik památné nejstarší knihy

radní Starého msta, nám zachované.

Nebyla to ovšem první kniha mstská, v Praze vzniklá

;

u rychty vedeny byly již dávno soudní knihy o phonech, trzích,

smlouvách a jiných jednáních mšan, vyizovaných ped soudem

,

ale vlastní samospráva konšelská, která se nepojila k zempanské
rycht, nýbrž k nepravidelným radním schzkám konšelským, ne-

mla — jak jsme již nahoe byli vytkli — ješt valné spoádanosti

;i pravidelnosti byrokratické. Proto bylo snad opravdu novinkou,

že také k její poteb byla nyní zízena dkladná kniha zápisní,

do níž ml písa radní pro vtší bezpenost opisovati jak úty



konšelské tak i jiné dležité písemnosti. Zajímavé je ovsem, že d-
kladný foliant, ítající více než ti sta list, který ml k tomu
úelu sloužiti, nebyl z brusu nový ; radé mstské tu posloužil

zánovní zápisník onoho družstva mincovního, jež dne 21. srpna

zaalo v Praze raziti groše. Návratem korutanského panství

byla innost jeho patrn naráz skonena, nebo mincovna pešla

zase do rukou komory královské, a tak tedy objemnou knihu

družstevní, jen na nkolika stránkách popsanou, koupil písa

mstský Jindich za ti vrdunky k zápism rady konšelské, poí-

najícím se dnem 16. íjna. 1

)

Zápisy ty nám pak ukazují názorn nesnáze, s nimiž bylo nové

správ mstské zápasiti hlavn ve vcech finanních. Dchody
rady mstské byly pramalé, mimoádná doba vsak žádala vydání,

která se oku našemu sice jeví rovnž neveliká, ale jejichž úhrada

pesto nebyla snadná. Hlavn šlo o zabezpeení ochrany msta
jak strážci, placenými za službu ve vžích, tak prohlubováním

píkop, opravami zdí a podsebití, nakupeni etz ku bránám

a šíp, ehož všeho bylo patrn teba proti oekávanému brzkému

utoku protivné strany; ale ješt vtší trampoty psobily rad
mstské drazn vymáhané požadavky míšeských hostí.

Hned po dobytí Prahy byla nová správa nucena zaruiti

markrabti a jeho družin na pt set kop, patrn za škody, jež

jednotliví hejtmane utrpli pi boji o Staré msto. 2
) Peníz ten jim

však nebyl hned hotové vyplacen, nýbrž míšeští páni došli ho, jak

se zdá, jen tím , že brali, eho mli práv potebí, na dluh ti mšan,
u nichž byli hospodou, nebo u peka, ezník a jiných dodavatel,

odkazujíce je na svj podíl z kontribuce. Radii mstská pak zvo-

lila komisi, v ele s konšelem Mikulášem Geunherem, která sepsala

tyto pohledávky, pijala je na obecní úet a dala jednotlivým

mm zápisy, v nichž slibovala brzké splacení úvru jejich

*) Tak Lze aspo nejpirozenji vysvtliti podivné proplétáni zápis

dvojího rázu v knize té. o níž ostatn výstižn pojednal zvlášt V. Voj-

tíšek v práci ..Nejstarší mstská kniha pražská" 1911.

*) Soudím tak proto, že podíly pikázané tomu onomu pánovi ze sumy

tú, jak je vypoítává zápis v Reg. IV. no. 1992, jsou podivn nestejné.

Tak dostal sám markrab 99 kop, kdežto pan z Kókeritz 100. bratí Knu-

tové 132, pán z Burgau 24. purkrab Donínsk-ý 12 purkrab Lyznický

50 kop a tuk dále.
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zvláštní sbírkou. 1
) Ale vedle náhrady pvodní vymáhali míšeští

laké potom ješté na obci pražské jednotlivé další dary; tak mar-

krab sám dostal ješt 28V2 kopy, bratí Knutové 20 kop, pan

z Burgau 19, a správa mstská b\Tla nucena peníz ten shánti

dalšími pjkami u jednotlivých mšan, takže její úkol ph ne-

dostatenosti pravidelných píjm obecních nebyl vru snadný

a nálada v mst vi nezvaným hostem se jevila tím nevlídnjší,

ím déle trvala míšeská okupace.

Jak daleko ostatn v zemi sahalo panství korutansko-

míšeské mimo oblast pražskou a kutnohorskou, nelze íci s bez-

peností. Jist byly v rozliných krajích drobné boje a šarvátky;

tak se dovídáme náhodou, že byl tehdy spálen útonou chasou

Kovy Trutnov, který ml v zástav Jan z Vartemberka,2
) a zdá

se, že se vtšina mst královských po píkladu obojího hlavního

stediska vskutku vrátila v poslušenství Jindichovo. O Lounech,

Litomicích, Mostu, Mlníku to víme bezpen, a nalézáme-li

v tehdejších útech rady pražské vydání na posly, kteí roznášeli

listy jiným mstm, mžeme souditi, že pražský patriciát strany

korutanské se piioval o to, aby se i ostatní obce mstské pi-

držely krále Jindicha.

Tak došel Korutanec úinnou podporou míšeského švakra

a svých straníku z mšanstva eského mimo vše nadání na pod-

zim 1310 pece toho, že se jeho moc v království aspo na venek

jevila pevnjší než kdy ped tím, a že zejména pedchozí závislost

jeho na všemocné skupin panské pestala. Skutenost ta byla

ovšem s to, aby u nejednoho šlechtice eského ješt více stupovala

náladu protinmeckou, mocn probuzenou událostmi roku 1309,

!) Vysvítá to nejlépe ze zápisu, který od rychtáe a rady obdržel

dne 28. íjna Jindich Sulzer ; on si poítal, že pjil markrabti C1
/* kopy,

jeho hejtmanovi Gerhardovi pak 16 kop a rada mstská se mu zavázala,

že dluh bude splacen do 18. listopadu (Rcg. II. no. 2240). Vskutku se tak

nestalo a Sulzer se marn o to znova a znova hlásil. Ješt roku 1321 ani

vdov jeho nebylo zaplaceno a tak se stalo i jiným vitelm, jak vysvítá

z pozdjších út radních (Reg. III. no. 231; IV. no. 1992—3). V útech
tch vidíme také, že vitelé byli n<j\ ú e emeslníci nebo obchodníci a jen

výjimkou šlo o summy znané, jako byl peníz 80 kop, který vybrali bratí

Knutové ti Jeklina Lempenfellera a pekae Jindicha. Zejména nkteré

položky jsou zcela drobné, jako 23 groš kováe Mikuláše nebo 30 groš
rychtáova.

2
) Reg. III. no. 133.
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ale ve chvíli té nezávisela otázka eska nikterak jenom na silách

vnitních, šlo pedevším o to, bude-li nová vláda míšeská dosti

silná, aby odolala také nárazu, který na sklonku roku picházel

-zvení v ele se synem krále ímského a princeznou Eliškou.

Po ukonení snmu frankfurtského dlel Jindich VII. v El-

sasích, jsa všecek zabaven nutnými pípravami k výprav do Itálie,

kterou chtl stj co stj poíti ješt téhož podzimu. Nerozpakoval

se proto zejména dne 17. srpna v Hagenav složiti dosti tuhý slib

písežný, který mu Kliment V. byl uložil za cenu urychlení koruno-

vace a jímž se stolec papežský zajišoval proti píliš dslednému
obnovení práv císaských v Itálii. Jindich VII. jednal odtud
i s králem francouzským o schzku osobní, pi které mly býti

urovnány sporné otázky aspo v hlavních kusech ; ale s této

schzky sešlo pro neoekávaný postup Filipv proti Lyonu. Zá-

rove se Lucemburk smlouval s íšskými stavy hornorýnskými
znova o landfríd, opatuje i jinak vci jižního Nmecka, jen aby
se mohl bez vážných obav vypraviti pes Alpy. Tak se piblížil

sklonek srpna a král zamil do Špýru, kam byl svolal nový siezd

íšský a kde mla taká eská wš* dojíti Kunecneno vyízení.

Vskutku dostal ješt na cest zprávu, že také eské poselstvo s prin-

ceznou Eliškou se již blíží a poslal tedy budoucí snaše své v ústrety

bratra Walrama.

Eliška, která teprve dne 14. srpna opustila Prahu, nešetila

opravdu námahy, aby jen vas došla ; za tyi dny byla v Norim-

berce a dne 21. srpna v Mergentheimu, kde se pidružili jejímu pr-
vodu Konrád Zbraslavský a Heidenreich Sedlecký. Cistercským

opatm se tím valn ulehilo, nebo prodlévajíce v Ebrachu, blíže

Bamberka, v kláštee, který byl mateským klášterem nkterých

eských konvent cistercských, vytrpli nemálo strachu, zoufajíce

již takka nad tím, že by Eliška mohla doraziti ve lht stanovené

králem ímským a obávajíce se, aby dokonce snad nepadla do

rukou nepátelských. To se na štstí nestalo, ale pochybností,

zda Jindich VII. i za zmnných pomr v echách slovu dostojí,

nebylo arci možná zcela zažehnati. Proto potšilo zástupce eské

nemálo, Idyž tetího dne potom v Sinsheimu u Heidelberka pii-

cválal princezn vstííc sliný Walram, aby ji dvorn provodil

do blízkých Špýr.
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V starobylém mst porýnském sice tehdy krále ímského

ješt nebylo; zastavili se v johannitské komend Heimbachu, dv
mile ped mstem,1

) a proto Eliška, ve Špýru penocovavši jen,

dne 25. srpna asn z rána se tam rovnž vypravila se vší svou dru-

žinou k rozhodujícímu setkání, na nmž budoucí její osud tolik zá-

visel. Hndna pl cest obklopila ji estná stráž jízdecká, kdežto

Jindich VIL, s chotí a synem, vykával v kláštee, kde bylo

uchystáno slavností pivítání ve velikém refektái. Zamežovanými

okny sledovalo tu pak zvdavé množství dvoan s napiatým

zájmem, jak se stepilá, sndá Pemyslovna poprvé poklonila

ped budoucím tchánem svým a pozdravila hošíka, který jí ml
býti manželem. Byla dstojn pijata, nebo obadnými slovy

ujistil ji král ímský, že zaštítna jeho mocnou ochranou, mže
bezpen zapomenouti na pestálá píkoí, a pojav za ruce oba snou-

bence, vedl je do sousední sín k uchystané první rodinné snídani.

Bylo to ovšem ponkud zvláštní pedstavení nevsty, kterou

nedoprovázel žádný píslušník jejího rodu, ale zdá se, že dcera

Václava II. si vedla dstojn v nesnadné chvíli; aspo tvrdí

oitý svdek celé scény, že eské poselství až zaslzelo radostí

nad úspšným dojném, který princezna prý uinila na všechny

pítomné.

Slavnostním pijetím nebyly však nikterak pekonány mnohé
obtíže, které ohrožovaly provedení slíbeného satku, obtíže,

jež byl}'' rázu osobního i politického. Nerovnost vku snoubenc
bila patrn tím více do oí, ím dosplejší se jevila Eliška vedle

trnáctiletého Jana, ale není vyloueno, že také pomluvy, šíené

stranou korutanskou proti princezn, stále ješt zanechávaly hrot

v duši rodi ženichových. Petr Zbraslavský, Elišce tak blízký,

vyhýbá se sice v kronice své choulostivé té vci s pochopitelnou pla-

chostí, ale narážky Františka Pražského a vypravování Matyáše

Xeuenburského dosvdují, že ješt v poslední chvíli nkteí rád-

cové, kterým snad jiný zásnub Janv se jevil vítanjším, naléhali

na krále, aby syna nedával žen minulosti tak pochybné, až prý

Eliška sama pekonala tyto pletichy žádostí, aby skutené panen-

ství její bylo zjištno odbornou prohlídkou.

x
) Jindich VII. pišel do Špýr teprve 31. srpna, a tvrzení Heideman-

novo (Peter von Aspelt 158), že tam dlel již 26. srpna, se opírá jen o listinu

tištnou u Gudena (Cod. dipl. Mog. III. 63) a patrn zptným datem opa-

tenou, které se níže ješt dotkneme.
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Došlo-li k tomu vbec, byla trapná episoda patrné zastena

dvorským zvykem francouzským, podle nhož bylo každé nevést

podrobiti se zjištní, zda jest zdráva a schopna míti potomstvo;

vedle rozpak tchto vsak psobily ješt jiné okolnosti, že Jindich

VII. pes všecky sliby své, tak urité, pece znova a znova váhal

svna svého vydati Cechm, vraceje se ješt jednou k myšlence

satku Elišina s Walramem.

Když byl ve Frankfurt v ervenci uinil ono sjednárí

s poselstvem eským, ujišovali jej páni eští, že moc korutanského

soupee v jejich zenu jest nadobro zlomena, a >e mladému Janovi

postaí, pjde-li s houfem vrných do Prahy, aby celé království

ovládl. Nyní však bylo zjevné, že nemluvili pravdu. Kutná Hora,

hlavní opora moci krále eského, vrátila se bez boje do rukou pro-

tivníkových a ímského krále zajisté nezstalo tajno, že se aspo
ást panstva eského rovnž znova piklání ke stran korutanské,

a že ani na patriciát mstský není spolehnutí. O království bude

vskutku svésti tuhý boj a vše vrhalo velmi nepíznivé svtlo

na spolehlivost eských velmož. Stíny zavraždného Václava II.

a Rudolfa, rovnž tak podivnou, náhlou smrtí schváceného, z í-

haly se znova ped okem vzdáleného pozorovatele a splývaly

se zprávami o tom, jak „župane" eští zneužívali slabosti Jindicha

Korutanského k svévolným zmatkm. Proto pochopíme, že v okolí

krále ímského neustávaly hlasy, drazn jej varující, aby syna

pece nedával do rukou tohoto „národa niemného a zlomného,

který nezná vrnosti a vraždí své vlastní panovníky". Jindich

VII. viklal se znova ve svém pedsevzetí a nastala opt chvíle,

kdy obma opatm stojícím v ele eského poselstva, bylo

s naptím všech sil bojovati za uskutenní smluveného plánu.

S výmluvností, která, vycházejíc z úst rozeného Sasíka a Du-

rynce, byla jist pozoruhodná, dokazovali Konrád i Heidenreich, 1
)

že echové nemohou býti plém tak proradné, když sláva jejich

král ješt nedávno všecek svt naplovala a daleké kraje cizí

si podrobovala ; nebo bez vrnosti poddaných by úspchy

takové pece nebyly možné. Nikde není prý pesn dokázáno,

že by ech byl vskutku vztáhl ruku na svého krále, a ostatn by

») Petr Zbraslavský klade vývody ty sice do do úst samému Jindi-

chovi VII., ale sotva lze pochybovati o tom, kdo byli nápovdy královými

ve vci té a kroniká to dosti zejm naznauje.
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ani Nmce nebylo spravedlivé- míti vesms za zrádce, protože

poslední králové jejich, Adolf i Albrecht, vskutku zahynuli meem
vlastních poddaných. Obratní diplomaté duchovní seveli Jindicha

VII. mocn jeho rytíským slibem a závaznými listinami, až ko-

nen pivolil s význaným povzdechem: „Co jsem psal, napsal

jsem a lépe jest mi ztratiti syna, než abych zrušil dané slovo

a ztratil víru."

Než kapitulace ta nebyla bez podmínek a náležitých záruk.

Pedevším vyn.ínil si král na eších nkolik vzácných osob, které

mly zstati jakožto rukojmí v dobré stráži královskýchnámstk
na Rýn, zatím co se bude mladý Jan do ech ubírati

;

2
) vedle toho

však rozhodnutí královo uspíšil nepochybn i Petr z Aspeltu

uritými sliby. Do Itálie se beroucí Jindich VII. váhal pirozen
poslati trnáctiletého synka, aby dobýval trnu v cizí, divoce

zvíené zemi bez poruníka naprosto spolehlivého, který by budou-

címu králi ve všem dával oporu a eských vcí byl dokonale znalý.

Že se Petr Mohuský hned v Heiiribachu2) k tomuto úkolu zavázal,

bylo nepochybn nemalé váhy pro konené rozhodnutí královo.

Tak byly odstranny poslední pekážky a zájem vci žádal

toho, aby satek Janv s Eliškou, spojený s udlením eského krá-

lovství v léno, byl oslaven co nejdstojnji, což se ostatn dobe
shodovalo i s pirozenou náklonností Jindicha VII. k okázalému

vystupováni.

Patricijské domy špýrské se stkvly nachem a kmentem,

když za hlaholu zvon a trub i jásavého nadšení davu dne 31.

srpna dopoledne 3
) král vjíždl se vším dvorem a budoucí snachou

x
) Petr Zbrasla\ >ký se toho nedotýká pímo, ale praví mimochodem

na jiném míst, že synek mocného Volframa byl dán králi ímskému ,.p;o

obside" a z listu Jindicha VII. ze dne 15. ervence 1311 (Const. IV. no.

661) poznáváme, že ješt tehdy
,
, obside? de Bohemia" byli pod dozorem

špýrského fojta, Jiiho hrabte Veldenckého.
a
) Dosvduje to listina Jindicha VII. ze dne 26. srpna, již nahoe

zmínná . Její vývody, hlavn vty hledící k zásluhám Petrovým O výpravu

Janovu do ech, jsou sice takové, že bychom mohli vbec pochybovati

o její pravosti , spíše však lze míti za to, že tu byly dodaten sepsány a zpe-

etny smlouvy, ústné vskutku již v Heimbachu uinné. Pes to by bylo

záhodno, podrobn pezkoušeti originál chovaný v Mnichov (viz Vogt,

Reg. no. 1352).

a
) Že to nebylo dne 30. srpna

,
jak tvrdí Hoschek 1. c. 49, spoléhaje na

datum kroniky zbraslavské a na nesprávné pedpoklady Bachmannovy
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svou do msta a zasedl k obadné snídani u stol bohaté zdobených

na veliké estrád, zízené pi severní stran dómu a zabírající

tém celé námstí. Odpoledne o tetí hodin shromáždil pak král

v síni staré ialce špýrské íšská knížata v snm, aby jim prohlásil,

dovolávaje se toho, co již ve Frankfurt za souhlasu všech bylo

ujednáno, že ješt téhož dne hodlá
,
jménem a vlí svaté íše"

udliti v léno synovi svému království eské a zárove, „aby právo

jeho bezpenjší bylo", v manželství mu dáti panenskou ddiku
zem.

K pn >vedení obadu lenního bylo ureno námstí ped hlavním,

západním portálem chrámovým. S korunou na hlav a se žezlem

v ruce zasedl tu Jindich VII. na stolec, aby pijal lenní písahu
syna, který ped dóm picválal s etnou družinou jízdní, nesoucí

na oštpech rudé praporeky s bílým lvem. Seskoiv s kon, poklekl

mladý kralevic, polodtskou tváiku všecku maje rozilením

zruménnu, u nohou otcových a pijal obvyklým obadem léna

eská , naež rytíi jeho zakonili slavnostní výjev jakousi jezdeckou

fantasií, napodobíce pravé klání lámáním lehkých devc a rykem
váleným.

Od této chvíle jest Jan knížatm íšským, ve Špýru shromáž-

dným, králem eským 1
) a kurfitem, a teprve s veera téhož dne

kolínský arcibiskup oddal jej v palácové síni s Eliškou, takže postu-

pem tím zvítzil zásadní názor krále ímského na eskou korunu

jakožto léno na íši spadlé, ule zárove ve skutenosti bylo i pání
Cech vyhovno. Veerní slavností tou však obad svatební

úpln ukonen nebyl; také mohuskému arcibiskupovi se mlo
dostati píležitosti, aby posvtil svazek, o njž sám ml zásluhu

o zpsobu práce Petra Žitavského, dokazují listiny Jindicha VII., z nichž

jest zejmé, že král toho dne byl ješt v Hejmbachu. Ostatn i Petr Zbra-

slavský to potvrzuje poznámkou, že vjezd byl v pondlí, spojiv den ten

ovšem neprávem se svátkem Felixe a Adaukta ; v nadpise kapitoly však
má správné tvrzeni, že následující ,,festm nuptiarum" se slavilo ..kalendis

mb i- ímž zárove jest ureno i datum dne pedchozího.
l
) V prvních listinách svých (na p. v Const. IV. no. 365, 368) pi-

1 si Jan titul ..electus in regem Bohemie serenissimi d. regis Roma-
norum primogenitus" a peetil- ješt peetí lucemburskou ,,sigillum adhuc
rcRi i Bohemie non habentes". Ale otec zval jej již tehdy prost , .rcxBohe-

morum" a v záptí zmizelo také v listinách Janových slovo ,, electus" a na-

stoupil název ,,rex Bohemie et Polonie". Bylo-li však pevzetí názw toho

jakým aktem státoprávním, /. prnmen není zjevno.

>ta: Dv knihy eských djiu II. 7
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podstatnou. Následujícího dne 1. záí byli totiž Jan s Eliškou uve-

deni do dómu špýrského, princezna s vlasem rozpleteným, beze

všech ozdob volné splývajícím na pedlouhé roucho francouzské,

.tby pi evangeliu pontifikální mše pijali požehnání Petra z As-

peltu, na zemi ped hlavním oltáem pokorn se položivše.

Tato ceremonie byla vc pítomným echm velmi nezvyklá

a skonila se opt hlunou hostinou, jejíž poad ovšem ponkud
porušil spor o to, má-li sedti po pravici krále ímského ten i
unen arcibiskup, mohuský i kolínský. Starý spor, který býval

vbec svízelem obadných veejných hostin císaských, rozešil

Jindich VII. obratn tak, že pozvav oba duchovní kurfity k d-
vrné snídani pátelské do paláce, ponechal novomanželm, aby

pedsedali hostin, pi níž rytíi na koních pisluhovali a která

byla prý tak slavná, že zbraslavskému kronikái, pohledvšími

na veliký praporec s eským lvem vztyený nad baldachýnem

královským, na rty se drala mimodk slova : ,,Vzdejmež díky pánu

nebes, že ped shromáždním tak peetným korouhev eskou,

znamení našich budoucích zdar, do výše povznesl. Jeho vlí

se rychle probudí lev, který dotud poléhal a takka znien se zdál,

zave, zvítzí a nebude, kdo by se ho nebál." Z úst cisterciáckého

mnicha, rodilého z ponmilé Žitavy, zní nám modlitba ta ponkud
nezvykle, ale nesmíme zapomínati, jak tsn práv zbraslavští

klášterníci, tebas pvodem z valné ásti Nmci, byli spiati s krá-

lovskou mocí eskou a s jakou tesklivou touhou práv oni vzporrí-

nali slavných dn posledních Pemyslovc, na nž nová dynastie

mla zdárn navázati.

Svatební hostina špýrská budí však i v jiném smru náš

zájem. eský živel tu vešel jaksi poprvé v pímý styk s pevahou
vybraného dvorského vkusu francouzského, který piinním
Lucemburk ml pak i pro náš vývoj kulturní nabýti významu
tak podstatného, a upímn piznávali poslové eští, že ani

Václav II. sám by nebyl dovedl dcei vystrojiti veselí tak

vznešené a vzácné.

V hluném ruchu slavnosti rytístvo eské se ovšem vynasna-

žovalo rovnž vyniknouti a smíne-li viti pítomnému souvkovci,

se zdarem dostateným, budíc pozornost porýnských odborník

mohutností svých devc, jimž jen nemnozí se odvážili v šrancích

celiti v opravdovém tjostu. A slavnosti ty neskonily se ani

obadným požehnáním prvého manželského lože Jana a Elišky;
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potrvaly nkolik dní, ale jak král ímský, tak i vdí lenové po-

selstva eského nemli asi mnoho asu úastniti se jich, jsouce

úpln zabaveni ešením nejedné vážné otázky, které nebylo možno
odsouvati.

(echové ústy svých zástupc, splnomocnných k tomu
sjezdem pražským, pijali ve Špýru mladého Jana za svého krále,

ale neuinili tak zajisté bez podmínek zcela uritých. Již v lednu

1310 dal Jindich VII. v Norimberce prvním stoupencm kandi-

datury lucemburské zmocnní, aby prohlásili všemu království,

že syn jeho, stane-li se králem eským, zachová zemi a obyvatelm
jejím neporušen všechny svobody a práva. Nyní bylo však

v zájmu té i oné strany, aby závazek byl vymezen pesnji a aby

zvlášt ony body, které nejsnáze mohly zploditi spory mezi novým
panovníkem a obcí zemskou, byly upraveny listinou rázu zvlášt

slavnostního a závazného.

Byl to ostatn obecný zvyk doby; vidli jsme, jak listinu

takovou dal Václav II. panstvu krakovskému a sandomskému,
vstupuje do Polska roku 1291, a jak dtkliv se o svobodách svých

smlouvali páni moravští roku 1307 s Fridrichem Rakouským,

než byli hotovi pijmouti jej za markrabte. Nyní pistupovali

páni eští rovnž s adou uritých požadavk k budoucímu pánu

svému, ale zárove šlo ješt o jinou vc. Veliké ásti Cechbylo teba

rodu lucemburskému teprve získati, vyrvati ji vlivu protivníkovu

a odvésti od Jindicha Korutanského i duchovenstvo svtské

s biskupem v ele i mnoho pán i mst, jeho ješt poslušných,

a pi tom mohla býti zvuná listina svobod, mladým králem

zpeetná, prostedkem velmi úinným, mohla sloužiti jaksi za

manifest a program nové vlády.

Jindich VII. ml znané pochopení pro zbran tohoto druhu,

a cenil zejména sílu obratného a vzletného slova; jeho provolání

bývala druhdy tak výmluvná a neskrblila slohovými kvty, až

se tomu mohl Robert Neapolský posmívati slovy, že v kancelái

králov patrn prý vládnou povídavé staenky. Proto asi zdálo

se králi ímskému i tehdy vhodným, spojiti ústupky a záruky

svobod zemských, které zástupcové panstva eského na novém

královi svém vymáhali, s psobivým projeveni, který by byl

s to mladikému panovníku pi vstupu do zem raziti cestu k srdci

budoucích poddaných a zjednávati mu naráz jejich dvru. A tak

došlo patrn již ve Špýru k vypracování památné inauguraní
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listiny Janovy, kterou nám bohužel zachovaly jen druhotné a ne-

datované opisy nkterých formulá.1
)

Jindich VII. opíral vládu svou s oblibou o heslo dokonalé

spravedlnosti a ochrany míru; jako vytoužený ,,rex pacificus"

hodlal práv sám nésti dary ty znesváeným Vlachm, a také jeho

synek ml vstoupiti na pdu eskou, dlouholetým bojem domácím

uštvanou, s takovou vznesenou tvárností nezištného mírotvorce.

Proto dal mu císa vytknouti v slavnostní listin, vnované e-
chm, nejprve vznešenými slovy, že panovník nemže dosíci slávy

*) Není mnoho listin eských, s nimiž by se bylo badání tak usilovn
obíralo, jako s touto listinou. Po Palackém, který ji první vydal ve své

sbírce eských formulá, psali o nípodrobn L. Schlesinger, Jar. elakovský,
A. Bachmann, J. Kalousek, V. Chaloupecký, R. Koss, V. Hrubý a vyslovo-

vali o jejím vzniku a rázu mínní perozliná. Nehledíme-li k nemožné
a ádn vyvrácené domnnce Kossov, že tu jde o falsum pozdjší, stála

v popedí sporu od poátku otázka, lze-li zápis pokládati za listinu králem

vskutku zpeetnou i za pouhý návrh stav eských, jemuž se nikdy ne-

dostalo závazného schválení královského. Pro ten i onen názor se shledaly

dvody všeho druhu, ale shoda tém úplná byla v pesvdení, že vznik

listiny jest položiti bu na samý sklonek roku 1310 nebo do ledna 1311,

tedy do doby, kdy Jan již echy ovládl a v Praze jednal s obcí zemskou.

Než práv tento bod se jeví velmi pochybným, srovnáme-li znní zápisu

Janova s rozlinými diktáty vyšlými z kanceláe Jindicha VII. , na kteroužto

vc dosud nebylo vbec vzpomenuto. Tomu, kdo by chtl srovnání to pro-

vésti do podrobná, bylo by ovšem sebrati vtší poet listin Jindichových,

než jaký dnes poskytují neúplné svody listin císaských ; ale již z vše-

obecného srovnání nkterých ástí naší listiny s adou vydaných proklamací

a diplom Jindicha VII. — tebas Const. IV. no. 306, 316, 356, 387, 469.

691, 716, 976 nebo Winckelmann, Acta imperii no. 380 a Bóhmer,
Acta selecta no. 590, 613, 641, nebo konen Neucs Archiv, 40, 428 —
lze zajisté dospti k pesvdení, že aspo úvodní a závrová ást zápisu

Janova vyšla z dvorského ovzduší krále ímského. íšská kancelá tu patrn
piodla stízlivé lánky, pedložené eským poselstvem, okázalým pláští-

kem vývod obecných a mnohomluvných obrat, jež si Jindich VIL vbec
tolik obliboval a které mly jeho synovi v echách vtší dvru zjednati.

Pohlížíme-li takto na listinu, zmizí nám ovšem jakákoliv pochybnost o její

autentinosti a nebude ani valné pekážky, abychom její vznik uvedli

v pímé spojení s jednáním špýrským, kde poselstvo eské, pijímajíc Jana

za krále, smluvilo podmínky s ním i s jeho otcem, do Itálie chvátajícím.

Máme ostatn z doby pozdjší vlády Janovy jiný pípad zcela podobný,

jednání jeho s posly zem bndyšínské v Praze roku 1319, kdy král eský zá-

stupcm tohoto kraje dal rovnž listinu bohatou podrobnými závazky

a sliby díve, než se vypravil k vojenskému obsazení Lužice (Reg. III.

no. 519).
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a plodné innosti životní, le dává-li se ve vlád své vésti ne drsnou

krutostí zvlí', nýbrž svdomitou péí o spravedlnost a mír, základ

i Seho 1 ezpfeného blaha ; a zvlášt správný rád v zemi, nešastnými

zmatky tak dlouho zmítané, lze prý obnoviti jen vzájemnou ná-

klonností a dohodou krále s poddanými, zachovávající jednoho

každého jednotlivce pi náležitém práv. ,,Proto," pokrauje

Jan, odsoudiv tak soupeskou vládu korutanskou jemnými na-

rážkami, „my, kteí vlí Nejvyššího jsme byli postaveni v elo

vlády nad královstvím eským, pedsevzali jsme si v nové vlasti

tak žíti a s boží pomocí tak si vésti, aby v niem nás nestrhovalo

záští nebo nesvádla píze nezákonná, nýbrž aby veskrze po-

mocí láskyplné dohody pevná dvra a náklonnost zavládla mezi

námi a obyvateli království. Takové jest naše chvalné pedsevzetí,

a všecka snaha naše spje k tomu, aby všichni poznali jeho oprav-

dové a blahodárné uskutenní."

Nartnuv tedy vzletnou arengou tou obecný program své

budoucí vlády, zavazuje se nový král slavnostn, že hodlá za-

chovati pi odvkých právech a svobodách jak pražského biskupa

Jana „knížete našeho nejmilejšího"1) a všecko duchovenstvo jeho,

tak i pány a vbec všechny zemany i jiné. obyvatele království,

že v niem nezmní jejich svobod, výsad a zvyk ani na soudech

ani mimo ízení soudní, nýbrž že sám se jich chce držeti a peovati

o to, aby všecek ád zemský byl pesn zachováván. Nedá nikomu,

a jest jakéhokoliv stavu, výsad, které by se píily právm zem-

ským , a odvolá naopak — cítíme tu znova hrot, namíený proti

vlád korutanské — taková, privilegia, byla-li snad nkým vydána.

Než na tom nebylo dosti; mladý král, piznávaje výslovn,

že obecné sliby tohoto rázu jsou vskutku svou neuritostí jen

nedostatenou ochranou proti možným uskokm lstivých doda-

tených výklad, jimiž pvodní úmysl královský v opak bývá

prevracován, nevyhýbal se nikterak tomu, aby v rámci jejich

jakožto zvlášt závazné pro sebe i nástupce své nevytkl nkteré

jednotlivé kusy, které, a prý jsou starým právem echv, pece
žádají co nejvtší jasnosti a zejmého výkladu.

1
) Že se tu nezmiuje také o biskupu olomouckém, souviselo patrné

s tím, že pi sepsání listiny ješt trval úmysl, ponechati Moravu zatím v zá-

stav habsburské. Ostatn zvláštní draz na práva biskupova nasvduje
1' mu, že Jan z Dražíc, až do samého píchodu Janova <lo ech kolísající

n ! býti sliby tmi získán.
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A tu semení podstatn další ráz listiny
;
povšechnost slavnostní

rhetoriky, obtížená kvtnatou mnohoslovostí, ustupuje stízlivému

výpotu uritých podrobností; diktátor dvorský odevzdává

jaksi pero poslm eským, kteí králi pedložili nepochybn hotový

soubor svých zvlášt naléhavých požadavk. Není ani vyloueno,

že pi tom opakovali nejednu vc doslovn tak, jak ji byli již

v letech 1306 a 1307 žádali na králi Rudolfovi I., jeho bratru

Fridrichovi a na Jindichovi Korutanském ; jisto však jest, že

vtšina tchto podrobných ústupk, králem Janem výslovn vy-

poítávaných v programu vládním, souvisela pímo se zkušenostmi,

které si šlechta eská pinášela z doby Václava II. Nový král

ml panstvu eskému pedevším zaruiti, že se jeho vláda nestane

šlecht eské jhem tak tíživým a mocným, jako jím bývala vláda

pedposledního Pemyslovce slavné pamti. Poznáme to snadno,

pihlédnem e-li podrobnji k požadavkm, jak se jeví v listin

Janov.
Výbojná tažení do Polska a do Uher na rozhraní 13. a 14.

vku šíila sice slávu jména eského, ale ukládala patrn zemi

tžké povinnosti. Proto naléhají zástupcové její nyní na to, aby

nový král výslovn slíbil, že nebude poddaných svých nutiti k vo-

jenským výpravám mimo hranice ech a Moravy, leda by se dobro-

voln na jeho prosbu k tomu uvolili nebo za plat vstupovali do služeb

královských jakožto žoldnéi. K obran ech i Moravy na venek

i k pekonání boj vnitních, kdyby toho žádala zjevná nutnost,

jsou ovšem echové i Moravané „spolen nebo oddlen" zavázáni,

ale k niemu více.

Druhý bod hledl k berni zemské. Vidli jsme, jak se Václav

II. na smrtelném loži kajícn znal k tomu, že rozpínavá politika

velmocenská jej vedla k pílišnému zatžování poddaných nad

míru, kterou doba pokládala za náležitou. Sklonm takovým

mlo býti tedy pro budoucnost zabránno dkladnou závorou

závazku králova, že obecné bern v zemi nebude vbec sbírati

jindy, le k zaplacení náklad korunovaních a k vyvnní svých

dcer pi jejich satku. Jinak ml patrné král vystaiti ádnými
dchody svého obecného i zvláštního dominia, a ani narážkou

nedotýká se listina Janova toho, že by mu snad bylo možná

v jiných, miuoádných pípadech piistupovati k stavm svého

království s žádostí za povolení mimoádné obecné sbírky. Názor

zástupc obce zemské ve smru tom byl patrn takový, že pi
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opatrném hospodáství sbírek podobných vbec nebude teba,
ímž byl ovšem rovnž vyten odklon od výbojného zahrani-

ního postupu moci eské, stejn jako pi kusu hledícím k vyzvi

- zé.
1
)

A nebylo dosti na tom, že možné pípady bern obecné byly

tak sníženy; Jan byl nucen do inauguraní listiny pijmouti také

slib, že nepekroí v niem obvyklých sazeb berních,2
) výslovn

vypoítaných, a šlechta zajistila si zárove co nejvtší výhody,

plynoucí jí ze zásadního osvobození pdy dominikální od daní,

ehož podstata byla velmi široce vymezena. Nebo dominikálem,

jakékoliv bern prostým, nebyla tu položena jen pda vzdlávaná
pímo pro vrchnost, nýbrž i služebné údly, pánem doasn propj-
ené eledi a branným družiníkm, tebas byly ped tím v rukou
poddaných úroník a proto k rustikálu poítány. Pozdjší hle-

disku, že poddanská pda, berní povinná, podléhá dani i když
byla svedena k panským dvorm, tu ješt nezvítzilo a skutenost
ta byla šlecht ovšem na prospch.

Jiná výhoda, kterou si panstvo neopominulo zajistiti ve

smlouv s novým panovníkem, záležela v úlevách královského

práva odúmrtního. Ve vci té tvrdilo zemanstvo eské, že poslední

Pemyslovci si nevedli zcela podle spravedlnosti, obmezujíce nárok

stalých více než starší ád toho dopouštl, a mli pi tom patrné

na mysli pedevším ponkud neuritá ustanovení práv Konrádovýrh
o ddickém nároku dcer 3

) a ,,nejbližších ddic". Vymohli tedy

inovi slib výslovného uznání ddického postupu dcer i nedíl-

ných píbuzných až do tvrtého kolena a snad i obecné právo

1
)
S podobnou snahou šlechty potkáváme se práv v této dobijin"

Zvlášt zajímavé jest ve smru tom srovnání závazku Janových se slibv.

které vletech 1314—1315 ve Francii vymáhaly jednoty panské, nespokojené

s nákladnou politikou Filipa Sliného, na králi i jeho nástupci Ludvakov i

X.. vytýkajíce rovnž ,, staré právo" své a ..bonnes coutumes" a nalé-

hajíce na to, aby koruna jim závazky ty zabezpeila slavnostní chartou.

2
)
Že to nebyla sazba nová. vytkl správn již Kalousek v eském

státním práv 247; ukazuje to zejména privilegium krále Albrechta z roku

1307 pro vnná msta východoeská a dosvduje to také okolnost, že nové

m-'ny grošové bylo pi sazb té jen pomocn užito.

3
)
Že zejména Václav II. asi nedbal vždy ddického nároku dcer.

naznauje i Dalimil slovy, že utrpení Elišinn bvlo trest l>oži za útisky,

jež její otec prý iníval ..sirým pannám".
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závtního poízení pro svobodné obyvatele zem, vyjímaje

ty, kdož by pro zloiny hrdlem byli propadli.1
)

Hotovost zemská, bern i odúmr byly tedy hlavní body

stížné, na jejichž výslovném zmírnní panstvu eskému pi jednání

s budoucím králem pedevším záleželo, a k nim pojil se konen
bod tvrtý, rovnž opený zkušenostmi z doby Václava II., totiž

ubraná proti pílišnému vlivu cizinc v zemi eské. A že byl bod

ten nepochybn všech pedcházejících dležitjším, dosvduje
zvláštní slavnostní formulace jeho v listin. „Aby veškerá pode-

zení", praví tu Jan výslovn, ,,anebo dvody nelibosti, jež by
proti nám u pán a obyvatel království eského mohly vzniknouti,

pedem byly odstranny, takový zákon naprosto závazný sob
ukládáme a jako nepekroit elný píkaz sob i nástupcm svým

na vky urujeme, že žádného cizince *neusta novíme hejtmanem

ani purkrabím nebo kastelánem v liradech našich, žádného úed-

níkem v echách nebo na Morav nebo pi dvoru našem, že ni-

žádných zboží nebo hrad, úad nebo dchod jakýchkoliv neu-

dlíme osobám rodu cizího ani trvale ani doasn, aniž dopustíme,

aby jich v království eském ddictvím mohli nabýti. Rozhodli

jsme se naopak, že veškerá udlení taková jen ("echm nebo Mora

vanm uiníme a víme dobe, že jinak jednati nám dovoleno není

;

a aby se to, co se tuto se snahou upímnou zjevn zakazuje, cestou

postranní pece nevloadilo, pipojujeme k slibu svému ješt jiné

*) Tato ustanovení listiny z roku 1310 byla mnohým badatelm
poínaje elakovským (Právo odúmrtné 1882) pedevším podntem k po-

chybnostem, mohl-li Jan vbec kdy uiniti slib takový, ježto praxe práva

odúmrtného po všecek 14. vek u nás byla opravdu mnohem tužší a doznala

až na sklonku 15. vku podstatného zmírnní. Vtšinu námitek tch pe-
konal však již Kalousek v rozprav ,,0 staroeském práv ddickém"
a jeho vývody doplnil vtipn V. Clialoupecký (. . H. XVII. 228) do-

mnnkou, že
, .ddici" uznávala doba starší jen nedílné pokrevence a nikoliv

píbuzné vbec. Než i kdybychom nepistoupili na výklad ten anebo položili

tší váhu na povolení svobodné závti, rovnž odporující zvykle stern

14. vku, nevzroste tím nikterak dvod k tvrzení, že listina z roku 13H» jest

pouhý návrh stavovský, panovníkem nepotvrzený. Kolik slib svých Jan

prost nedodržel , na píkladhned sliby uinné o berních i o udlování úadu
cizincm, a v právOdúmrtnímmu nadtovc ulehovali píklad pedchdc,
od nichž domnlé ,,antiquum ius" bylo rovnž , .abolitum et abusu re-

vocatum". Ostatn na omluvu mu mobla býti i okolnost, že sliby své

inil v dob, kdy ješt nebyl nikterak znalý ád zemských v Cechách ne-

m !i\ bn platných.
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ustanovení, stejn /a vazné, totiž že nedovolíme, aby kterýkoliv

cizinec v Cechách nebo na Morav ddiny, hrady a vbec zboží

neprovitá nebo práva jakákoliv kupoval a koupená držeti sml.
Kdyby mu však darem pipadly, odkazem nebo jakožto vno
manželino, bude zavázán do roka prodati je nkterému zemeními

domácímu, a neuinil-li by tak, tu spadnou statky ty na píbuzné
paní jeho."

Ustanovení ta jsou zajisti- neobyejn význaná a šlehá

z nich takka draz, jaký zástupcv.'- obce z-irské kladli na jejich

zajištní. Pochopíme snadno, pro. Nesmíme ovšem vtám Jano-

vem rozumti s L. Schlesngrem nebo Kossem tak, jako by jimi král

bránil píchodu drobných kolonist selských i mstských z Nmec
do království a tím ohrožoval hospodáskv rozkvt zem. O to

vru nešlo a páni eští, vymáhajíce ve bpýru sliby tak závazné,

Mili nepochybn zcela jiné cizince na mysli. Víme, jak pevné

Václav II. opíral moc svou vi panstvu eskému o pány íšské,

jako byl teba pan Purkart Magdeburský nebo Walter z Castellu,

jak jim dával v péi hrady své i úady dvorské a jak se v 13. vku
nejeden rod míšeský, durynský nebo bavorský vtiskl do nejvyš-

šího panstva eského, nabývaje nemalých statk v zemi. Cizinci

ti vládli bohatými župami i v rad královské, a národní uvdomní,
v šlecht eské od nkolika let stále mocnjší, neslo vc tu stejn

tžce, jako skutenost, že cizí dvoanstvo králi pi zesilování moci

korunní sloužilo za oporu nejspohlehlivéjší. A rovnž mocná

byla nepochybn i nespokojenou se zjevy, cítní Šlechtickénm nad
jiné trapnými, když na piíklad jacís kupci z daleké Florencie, jako

Apardus nebo Rinieri, docházeli nejvyšších úad dvorských

: \ ládb' k"ii oou, a když zárove vedle nich i nejeden zbohatlý N-
meek pražský, rodák kdesi z Chebu nebo ezná, nen álo zpychl

jako nájemce dchod královských, 1 erník nebo vlada rozsáhlé

villikace.

Nikoliv drobný -edlák nebo emeslníek nmecký, nýbrž

cizí dvoanstvo a bohatv patriciát, kroužící kolem králr. byly

trnem v oku pánm eským, jimž události roku 1309 tkvly
pamti, a náladu tu vystihl velmi dobe Dalimil,

výmluvný tlumoník nálady souvké šlechty eské, svou záv-
renou kapitolou, kde se obracíš dútklivým varováním ikno%

králi i k panstvu. Jan nedosáhne podle nho pevné vlády v nové

vlasti, bude-li do radv své pouštti cizí hosty a nesví-li se úpln
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eským pánm, nebude-li jen s nimi vládnouti a milovati zemaustva

domácího ; ale také páni mají býti dbalí toho, aby králi vskutku po-

máhali v ochran míru zemského a krátkozrakým sobectvím

jej nenutili k pivolání cizích rozsudí, jinak uchystají znova sob
samým škodu. Jadrnými obrat};', k nimž se ostatn ješt i jinde

vrátíme, naznauje tu veršovec šlecht eské úelný program

stavovský, program žárlivého stežení pirozených práv vi
korun i jejím cizím pomaham, ale zárove vážné povinnosti

z toho plynoucí, povinnosti kladné a nezištné souinnosti pi péi
o obecný zájem státu.

Vtší ást pán eských si v té chvíli osvojila s dokonalým

pochopením pedevším první ást nauení toho. Chtli zajisté

sob samým zajistiti všechna beneficia zemská i vliv dvorský

a zárove eliti i nebezpeí, kterým se osvdila vzrostlá moc
cizinecké plutokracie, tch lstivých publikán, kteí projevovali

tolik touhy dliti se s šlechtou eskou o nejvyšší vládu v zemi.

To mlo býti co nejzávaznji pislíbeno novým králem a chvíle

byla nepochybn vhodná k dílu.

V poselstvu eském byli sice spolen s pán}7-

i zástupcové

patriciátu pražského a kutnohorského, ale jejich vliv byl asi velmi

zeslaben skuteností, že po pádu Hory Kutné vtšina mst eských
šla za Korutancem, takže lucemburskému nápadníkovi, chtl-li

vítzn zemi eskou ovládnouti, bylo pedevším spolehnouti se

na pomoc šlechty. Proto nezbývalo Janovi, než aby žádaná ob-

rn ezení cizinc v echách, základ budoucího práva inkolátního,

poselstvu panskému vskutku piznal a tím dovršil adu slib,

o nichž pak pravil na sklonku své listiny výslovn, že je všechny,

jakmile bude na krále eského korunován, do dvou týdn po koru-

novaci znova potvrdí reversem ješt slavnostnjším a trojmo vy-

daným s novou, velikou peetí královskou.

Když byli takto smluvili s Jindichem VIL a jeho synkem

základ budoucího pomru Janova k obci zemské a když minuly

dny hluného veselí svatebního, tlaili poslové eští drazn
na to, aby nebylo s jízdou do ech déle prodléváno a aby se mladý

král odebral bez odkladu do nového panství svého teba i s ne

velikou družinou vojenskou. Méli patrn již zprávu o tom, že Jin-

dich Korutanský se chystá k útoku na Prahu, a proto dovozovali

Jindichovi VIL, že ve chvíli tak rozhodné „nkolik málo ozbro-

jenc v království mže vtší službu prokázati, než pozdji tisíce".
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Ale král ímský nebyl ochoten, sviti jedináka svého

eským zástupcm v sázku tak nejistou a byl si patrn dobe vdom
i toho, že by Janovi, kdyby nepišel s dostatenou mocí, hrozila

nepochybn i po vítzství nad soupeem podobn trapná závislost

ni pánech eských, v jaké vázl Jindich Korutanský, dokud se

nedovolal vydatné pomoci z rodné zem a z Míšn. Jen se znaným
vojskem íšským ml Jan vstoupiti na píidu království eského

a vc ta pod niovalo ovse n nemalý odklad výpravy.

inil Jindich VII. sice od poátku roku 1310 rozliná opatení,

aby ve vhodnou chvíli vládl znanou silou vojenskou, ale neoe-

kávané zesílení korutanské moci v echách zkížilo veškeré jeho

pedchozí rozpoty a to tím spíše, že nešlo jen o eskou výpravu.

Nemínil Jindich VII. ani ohlášené jízdy do Itálie déle odklad iti

a zárove bylo teba pokoiti také ve Švábsku vojenskou mocí

vzdorného Eberhardi Virtemberského. Nebo nejsa doma dosti

zabaven, mohl dobrodružný hrab snidn<> zpsobiti v Nmcích
za nepítomnosti královy nebezpené zmatky anebo jíti na pomoc

svým stalým spojencm, Jindichovi Korutanskému a Fridrichovi

Míšeskému. O trojí výpravu bylo tedy Jindichovi VII. peovati

v pohnutých dnech špýrského snmu a nebylo to malé umní,
dovedl-li vše opatiti z prostedku tak skrovných, jaké ml bývalý

hrab lucemburský vskutku pohotov.

Nejsnáze byla patrn vystrojena válka proti Eberhardovi,

nebo ji mohl král složiti valnou mrou na bedra íšských mst
ve Švábsku, dlouho již toužících po tom, aby zkrotila neklidného

hrabte, se všemi tém sousedy znepáteleného.1
) Bylo teba jen

díti jim v íšském fojtovi Konrádu z Weinsberka rázného vdce.

Úkolem podstatn tžším se jevilo souasné sebrání náležitého

vojska k jízd do Itálie a k výprav do ech. Ve vci té bylo se

Jindichovi VII. rovnž opíti o pomoc knížat a jiných stav
i íšskvch, nebo rodová hrabství mu neposkytovala tém žádného

základu k sebrání velikého vojska. K dosažení pomoci takové

nestailo pak jen vyzvání, ukládající úast na tažení za íšskou

povinnost; bylo teba knížata, hrabata i rytístvo jednotliv

získávati a to namnoze nemalými sliby a ústupky, které rychle

stravovalv chudé zbvtkv starvch statk a dchod íšských.

J
J
Viz o tom zejménu lánek H. Haeringv, Der Reichskampf gegen

clen Grafen Eberhard. Wurrtemb. Jahrbucher 1911. 51.
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V tchto pípravách vedl si Jindich VIL, jak se zdá, se sou-

stavnou rozvahou a nemalou obratností. Základem k výprav
italské, kterou sám chtl vésti, uinil pomoc íšskou z levého

Porýnska, zejména rytíské ety rozliných knížat a hrabat lo-

trinských, burgundských i nizozemských, s nimiž ml odedávna

tsné styky sousedské i píbuzenské a z nichž aspo nkteí, jako

hrabata savojská, spojovali také své osohní cíle s tímto tažením.

Této výzv, v níž pevládala patrn náeí románská nad jazykem

nmeckým, uril král schzku do Bernu na poátek íjna, dolní

pro chystaný pechod Alp zajisté skoro až píliš pokroilou.

Vojsko naproti tomu urené k tažení proti Jindichovi Koru-

tanskému a Fridrichovi Míšeskému, bylo sbíráno z oblasti íšské

ležící napravo od Rýna. Na Nmecko dolní pi tom král ovšem

valn nepoítal ; tato oblast nemla na vcech íšských v dob té

již vbec podílu tak znaného, jako Nmecko jižní, kde král nalezl

vskutku hlavní spojence. Vidli jsme, že s pedními knížaty

tamními, teba s Habsburky nebo falckrabím Rudolfem, Jindich

VII. uinil hned na poátku roku 1310 urité smlouvy o pomoc
pi tažení eském ; s jinými knížat v išskvmi, jako byl teba biskup

eichstádtský, se o vci té dohodl pozdji a s nkterým i smlouval

se dokonce až v poslední chvíli. Tak zaruil na píklad opatovi

fuldskému teprve dne 17. záí 1310 náhradu škod, které by mu
mohly vzniknouti z povolené pomoci. Ale tyto pomocné kontin-

genty knížat nebyly vskutku jediným jádrem chystaného vojska;

stejn dležité bylo získati pomoc nkterých drobných pán
íšských, jimž válka byla emeslem a kteí vodívali námezdné

houfce rytístva jihonmeekého jako osvdení hejtmane do roz-

liných služeb válených teba i za hranice. A' letech minulých

potkáv;ili jsme mnohé z nich ve vojsku habsburském; nyní šlo

Jindichovi VII. o to, aby je pipoutal do služeb svého syna. což

bylo ovšem možné jen štdrými sliby námezdnými. Proto právem

vytýká kroniká, že ve Spviu od krále mnozí páni pijali žold

a také listiny nám to dosvdují.

Vidíme na píklad, jiik se dne l.zárí hrab Ludvík z Oettin-

genu s druhy svými zavazoval k tažení s Janem za potvrzení

nkterých starších zástav íšských a zá 800 liber hallských, a týden

potom podobn uinil hrab Albrecht z Hohenlohe za náhradu

2000 liber, zaruených rovnž zástavou nkterých statk. Smlouvy

podobné byly pak uzaveny s rinvmi jinými dynasty jihonmec-
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kynu, jako byl na píklad Gutiríd z Braunecku, z porýnské vtve
rodu Hohenlohe, nebo bratí Dietegen, Walter a Konrád z Ca-

stellu, páni hornofrantí, kteí jíž za Václava II. bývali ve službách

eských a roku 1307 bojovali s Albrechtem proti vlád korutanské;

také pan Jindich z Henneberg-Oscha, osedlý v Pomohaní, pi-

družil se k nim, i Oldich hrab z Hanavy, který se ve Špýru

dne 5. záí zavazoval, že pivede do služeb mladého krále eského

družinu o dvaceti kopích rytíských, když mu z íšské dan židovské

bud zarurena náhradí Ooo liber.

Smlouvání s hejtmany tmi a opatení penz k tomu podniku

nutných 1
) žádalo tedy více asu, než bylo mílo zvlášt poslm

eským, kteí s nedokavostí zdali bezodkladného vypravení

Janova a z nichž nkteí, nevzavše s sebou dosti cestovného, byli

nuceni pjovati si drobné ástky od Petra. Mohuského. 2
) Ale

nebylo vyhnutí a zástupcové eští byli dne 10. záí dokonce nuceni

vypraviti se s králem ímským a jeho dvorem ješt dále na jih pes
Hagenavu až do Kolmaru, kde Jindich VIL, s horeným chvatem

dokonuje pípravy své i synovy, podroboval jejich nedokavost

tžké zkoušce, ale zárove také naopak omlouval své zdržení vlaš-

ským spojencm, naléhajícím již tuze na jeho brzký píchod do

Itálie-, neodkladností eské otázky.

Prtah výpravy Janovy tu ostatné nezpsobily jen pípravy

rázu vojenského, nýbrž také snaha otcova, aby mladikého syna

zstavil pod poruenstvím co nejspolehlivjším. Neml se Jan
státi jen eským králem ; s knížaty íšskými dohodl se Jindich

VII. již ve Frankfurt také o tom, že syn bude i jeho zástupcem

jakožto generální viká íšský v Nmcích a království Arelatském,

dokud by se Jindich VII. sám nevrátil z Itálie, a tento dvojí tžký
úkol mohl býti ovšem jen podle jména položen na bedra hocha

trnáctiletého. Vskutku b\'lo teba, aby mu stáli po boku s dosta-

*) Opatrováni to nebylo patin nikterak snadné ani levné; pjil
teba krabe Gotíríd z Leiningen . zemský fojt elsaský, Janovi 600 hiven .

z nich však vyplatil hotov jen 180. poskytnuv zbytek v 50 sudech vína,

jež mly býti v Mohui zpenženy (Kopp IV. 2, 82). A rovnž si nemohl,

Petr Mohuský opatiti peníz nutný k tažení do ech jinak, le zástavou

nkterých dchod, zejména mohuského ,,Píundzollu" (Heidemann, Petr

von Aspelt 163).

2
) Vysvítá to z pozdjších út pražských (Reg. III. no. 114 172 N

o splácení 10 hiven arcibiskupovi.
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tenou plnou mocí mužové zkušení a úpln dvry hodní. K tomu

se byl nabídl, jak víme, pedevším Petr z Aspeltu, arcibiskup mo-
huský, vcí eských i íšských znamenit znalý, jenž si liboval

v úloze pedního spojence rodu lucemburského. Ale ovšem opatrný

kníže duchovní neuvázal se k vci té bez dostatených záruk.

Radou listin, zpeetných hned v prvních dnech msíce záí ve

Špýru, dal si králem zabezpeiti nejeden cenný ústupek a od-

škodnní za nebezpeí a námahu, spojenou s eskou výpravou

i odpovdným úkolem porunickým, nezapomínaje starších po-

hledávek svých vi íši. Pak se odebral na nkolik dní do Mohue
k opatení svých záležitostí a teprve dne 16. záí vrátil se ke dvoru

královskému do Kolmaru, aby pijal z rukou Jindicha VII. mla-

dého svence a náležité plné moci.

Doslovné znní mocných tch listin, pokud hledly k správ
vikariátu íšského, se nám sice nezachovalo, za to však listina,

kterou dal král ímský dne 16. záí arcibiskupovi právo, aby jeho

jménem v echách vyjednával a jakékoliv závazné smlouvy

inil, vykonávaje nad mladým králem vbec poruentví nejinak,

než jak by to sám otec konati mohl, kdyby osobn byl pítomen.

Jindich VII. vytýkal tu výslovn, že an1 o nejdležitjších v-
cech Petrovi nebude teba dovolávati se a vykávati zvláštního pí-

kazu a že všechny jeho sliby i rozhodnutí budou úpln platná. Šlo

tedy vskutku o dokonalé odevzdání otcovských práv nad budoucím

králem eským, ale pozoruhodné jest, že jím nebyl poven pouze

arcibiskup mohuský, nýbrž vedle nho, jakožto druhý póruník,

zárove i svtský pán, Bertold z Henneberka.

Setkali jsme se s mužem tím již dvakráte, ale jen jaksi

mimochodem; nyní vstupoval na delší dobu do djin eských. 1
)

Pan Bertold pocházel z hrabcího rodu hornofranckého, jehož

neveliké statky íšské ležely vtšinou blíže Meiningen; ml vak
také jiná drobná léna: bamberská, fuldsk-s vircpurská i mohuská.

Narozen jsa kolem roku 1270, úastnil se od mladých let horliv

veejného života v íši s obratností, která mu vynesla podle lu-

beckého kronikáe záhy estné oznaení ,,der weise greve", a pi

tom ovšem bylo mu nemalou podporou i sešvakení s vynikajícími

rody. Sám byl ženat s dcerkou landkrabte hessenského a jeho

l
) Máme o nm dvojí monografii, G. Rummelovu z roku 1904 a Fiiss-

Icinovu nco pozdjší ; té jsem však nemohl užili.
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sestra Jutta byla nejprve chotí bojovného markrabte Dizmana
Míšeského a po jeho násilné smrti (1307) manželkou branibor-

ského Oty se šípem.

Maje velmi pátelské styky i s domem habsburským, jevil se

tedy Bertold zvlášt vhodným prostedníkem již pi jednání

roku 1305 o mír mezi Václavem III. a králem Albrechtem, jehož

provázel dv léta potom i na tažení do Cech. Tehdy si xysloužií

znamenité výsady pro své íšské statky, zejména • sto Wasungen,

ale jakmile Albrecht zahynul, dovedl ,,moudrý hrab" podobn
jako jiní páni íšští s velmi význanou rychlostí opustiti habs-

burskou klientelu a hledati dalšího štstí u nového krále lucem-

burského. Píležitost k navázání styku mu poskytla hned volba

roku 1308, které se Bertold osobné úastnil jakožto zástupce

svého braniborského švakra Oty, a od té chvíle se s ním potkáváme

znova a znova v diplomatických službách Jindicha VII. Jeho

jménem šel v únoru 1310 zjednávati lucemburské kandidatue do

("ech pívržence a zde byl dokonce na krátko zajat. Služeb takových

ovšem neposkytoval zadarmo; zástavn dostává ve 2000 hivnách
íšské msto Schweinfurt s právem postaviti tam tvrz, a na snmu
írankfurstkém vervenci 1310 jej Jindich VII. vyznamenal dokonce

zpsobem zcela neobyejným , udliv jemu, dotud prostému hrabti,,

ddin veškerá práv;:, íšských knížat.

Snad již tehdy pomýšlel král ímský na to, že zkušeného diplo-

n ata a váleníka uiní plnomocným ochráncem svého synka

spolu s Petrem z Aspeltu, ke které n užto úkolu Bertold se nad jiné

hodil také svými tsnými svazky s n ohuským arcibiskupem.

Nebo jejich vzájemné pátelství dosvdovala zejména okolnost,

že vlastní strýc Bertoldv, s ním stejného jména, kdysi zvolený

biskup virepurský, byl od poátku roku 1308 generálním vikáem
Petrovým v Mohui a spravoval vlastn arcibiskupství za metro-

politu, zabaveného mnohonásob íšskými vcmi. A skutenost,

že byl pan Bertold sešvaken i s pány z H«>henlohe a Oettingen,

na jejichž pomoc pi tažení eském se král bezpeil, pispívala

nepochybné rovnéž k tomu, aby byl postaven vedle Petra z Aspeltu

tsn po bok mladému Janovi, když se v druhé polovici záí mladý

manžel Elišky Pemyslovny n él v Kolmaru konen s rodii svými

rozlouiti a do Xorimberka se odebrati, aby odtud vytáhl s íšským

vojskem do ("ech.
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Rozlouení nastalo dne. 21. záí a s živostí, pekonávající ob-

vyklou suchost kronik stedovkých, vyliuje Petr Zbraslavský,

s jak sklíenou a pohnutou myslí Jindich VII. i královna Markéta

svovali synka družin, jež jej mla dovésti do ech, zatím co se

oni sami nkolik málo dní potom vydali pes Savojsko a zasn-

žený Mont Cenis na jih, do vytoužené Itálie. A pochopíme snadno

toto pohnutí ; vždy byla to hra o cíle nejvtší a plná neznámých
nebezpeí, které kráeli vstíc oba, otec i syn, jeden spchaje za

svým snem obnovení moci císaské do víru italských zmatk
a druhý ubíraje se k ,,cizímu zbujnému národu" a do království

hrozn zhubeného.

Mladý Jan se prý ovšem netajil nikterak détinným veselím nad
prvním smlým rozbhem do života, který ml vykonati hned s pyš-

ným titulem krále eského i polského a jakožto generální viká
íšský. S úsmvem na rtech opouštl Kolmar, ale také jemu vážnost

nového úkolu zmrazila v záptí radostnou náladu. Nebo ješt na

Rýnu jej zastihla žalostná zpráva z ech, že ohrožená Praha dne

14. záí padla zradou do rukou Jindicha Korutanského a že v ní

vládne rota míšeská.

Nyní uznali také eští poslové, kteí, jak sami piznávali,

všecku nadji svou byli skládali na Prahu, že opatrnost krále ím-
ského byla správná a že jen silné vojsko íšské mže nové dynastii

proklestiti cestu k trnu v echách. Šlo jen o to, sejde-li se vojsko

to vskutku vas, aby ješt ped zamrznutím mohlo dosíci aspo
nkterých úspch, a jak Jana, tak i jeho družinu zžírala nepo

chybn netrplivost, když jim bylo v Norimbérce vykávati
tém plné tyi nedle, než výprava opravdu mohla zaíti. 1

)

Zdržení zavinila zejména nkterá knížata, která s píchodem
svým tak otálela, že to vzbuzovalo až podezení. Nešlo tu tolik

o Habsburky, kteí pomoci dávno slíbené k tažení do ech Janovi

na konec pece neposkytli ; nebo oni mli pro to patrn spravedlivé

dvody.2
) Vinníkem odkladu byl pedevším bavorský falckrab

Rudolf, o nmž se proslýchalo, že se v srdci svém pece více kloní

') Pražské poselstvo tu bylo opt nuceno, žíti na dluh podobn jako

na Rýn, a ješt roku 1312 splácela obec St;irého msta 54 hiven z tehdejší

útraty norimberskému mšanu Oldichovi (Reg. III. no. 114).
a
) Poskytli pomoc Jindichovi Vil. na výpravu do Itálie, kam se vydal

sám vévoda Leopold, a byli nadto na podzim 1310 úpln zabaveni trvalým
bojem s Otou Dolnobavorským.
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ke konitanskému strýci, než k jel o protivníkm. Vskutku ješt

v prvních dnech íjna dlel Rudolf v Mnichov, vyjednávaje práv
s mladším svým bratrem Ludvíkem o rozdlení ddictví otcovského,

a teprve nkdy v polovici msíce pirazil do Norimberka s 500 jezdci,

aby se jakožto jediný kurfit svtský z úastník tažení ujal

pedního místa pi wchním velení.

V den sv. Lukáše, dne 18. íjna, hnulo se tedy konen vojsko,

odhadované, patrn s nkterou nadsázkou, na 3000 bojovník, z No-

rimberka v roní dob pro výpravu jist již píliš pokroilé; a ani

pak nebyl postup jeho, aspo z poátku, píliš kvapný. Výprava

totiž nešla nejkratší cestou k hranicím eským, nýbrž brala se nej-

prve do Chebu, kde k ní patrn pirazily ješt nkteré drobnjší

kontingenty z Pornohání a kde Petr Mohuský prodléval ješt dne

27. íjna. Až na samém sklonku msíce vkroil tedy mladý Jan

po prvé na pdu eskou, a to v Loketsku, skoro v téže chvíli, kdy
také jeho otec, v Suše dosáhnuv pechodu pes prsmyky alpské,

sestupoval do italské roviny. Vlastní zápas rodu lucemburského

o trvalé povznesení do ady nocí evropských se poal v tuto chvíli

a všecek svt oekával s naptím, bude-li dotavadní zdar vren
otci i synovi.

* *
*

Postup podél Ohe k stednímu Polabí byl v dob té pokládán

asi za nejbezpenjší cestu pro výpravy íšské, smující do

srdce ech. Až k Radešovu táhlo vojsko Janovo po levém behu ;

tam pebrodilo pes eku, patrn rozvodnnou, nebo ást obozu pi
tom utonula, a míjejíc Louny, nepítelem obsazené, obrátilo se pímo
na Roudnicko, k Budyni. Zbrojné ety jednotlivých baron
severoeských rozmnožovaly sice podstatn jeho poet, ale ješt

více šlo o to, pistoupí-li k novému králi také biskup Jan z Dražic,

který, sed na Roudnici, ml v moci dležitý pechod labský.

Biskup vedl si dotud ve sporech o království velmi obezetn
;

víme, že pispl dary k výbav Elišin, ale byly pece pochyb-

nosti, vyhoví-li nyní za zmnných pomr žádosti Janov, který

k nmu z Budyn vyslal posly na Roudnici se žádostí o pomoc
a o uznání. Biskup tak uinil vskutku a piraziv s ozbrojenou dru-

žinou prý dosti znanou k vojsku íšskému, táhl s ním pak dále

tém toutéž cestou, jakou byl volil roku 1307 i Albrecht Habs-

burský.

Sos ta. D.é kolny feakýcL &J10 II. 8
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Události se tu vbec takka opakovaly, nebo ani tento-

kráte Jindich Konitanský si netroufal eliti nepíteli polem, ale

ani jeho soupe netáhl pímo ped Prahu, nýbrž zkusil své štstí

nejdíve u Hory Kutné, kam dospl dne 19. listopadu.

Ovládnutí hlavního zdroje stíbra zdálo se patrn i Janovi

nejdležitjší podmínkou k dosažení vlády v království a psobila

snad i nadje, že Hora, nesvorná a chatrnji opevnná, útoku ne-

vydrží. Nadje ta však zklamala. Rázný Jindich z Aufenštejna,

vládnoucí hrstkou odnc v mst, ml zejm oporu v prostém

havístvu a nižším lidu mstském, který, jak se zdá, vbec vládu

korutanskou podporoval. Ani drobné potyky ped mstem ani

útoky na hradby nemly úspchu, a si vyžádaly nkterých ztrát

na životech, a a sám Jindich z Lipé pi tom utrpl šípem lehké

poranní. Tuhá zima a snhy pekážely soustavnému obléhání

a proto po tídenním pobytu ped Horou Kutnou dne 28. listopadu

bylo nutné zmniti plán a válená rada v táboe Janov rozhodla

pokusiti se ješt aspo o blízký Kolín, který ml bohatstvím svým

vedle Prahy a Hory Kutné ve stedních echách postavení zvlášt

význané.
Mlo se tak státi ovšem spíše po dobrém než po zlém a s vy-

naložením vší výmluvnosti snažil se Petr z Aspeltu pemluviti

kolínské mšany, aby krále do msta vpustili. Pevný Kolín, odkud

bylo možno ohrožovati zárove Prahu i Horu, hodil se velmi

dobe i k pezimování, kdyby vojsko dalších úspch nedosáhlo,

a mohuský arcibiskup sliboval piý tehdy Kolínským hory doly,

pipustí-li, aby Jan byl v jejich mst bezodkladn korunován,

a cdtud zemi vládnouti poal.

To bylo ovšem lákavé, ale opatrní mšané nemli pece od-

vahy zasáhnouti na vlastní vrub smle do osud království. Úplná

závislost mst venkovských na Praze jevila se v jejich odpovdi,

jež znla, že prý nemohou jednati jinak, než jak uiní hlavní

msto; Prahou prý se chtjí íditi. Nepomohly nic ani prudké

hrozby královy, provázené zpustošením statk mšanských
ped hradbami, zajetím nkterých patrici a bezodkladným zru

šéním výsad mstských; 1
) msto neotevelo svých bran Janovi.

i) Prudkého hnvu Janova proti Kolínským užil tehdy obratn

pedevším J;m z Vartemberka pimv krále k tomu, aby výnosný sklad ku-

pecký, trestem Kolínu odatý, na dv léta penesl do Nymburka, zástav-

ního msta Janova.
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Tak bylo ped Kolínem zase ztraceno patero cenných dn
a postavení Janovo se stávalo vskutku povážlivým, takže jen po

dlouhé porad se podailo arcibiskupovi mohuskému pohnouti

ostatní vdce výpravy, aby se ješt jednou pokusili o štstí, tento-

kráte ped samou Prahou.

V sobotu dne 28. listopadu stanulo znavené vojsko ped hrad-

bami hlavního msta království a rozbilo tábor svj, stejn

jako byli uinili Míšané v záí, pi pedmstí poíském. Ale úkol

oblehatel byl tentokráte podstatn nesnadnjší. Opevnní msta
bylo soustavn zdokonaleno l

) a nebylo možné nadíti se nikterak

tak vlažné obrany, jako ped temi msíci; nebo hlavní straníci

lucemburští byli donuceni k útku z msta a silná posádka míšeská
dodávala rychtái Wacingerovi a jeho stoupencm nemalé odvahy.

Proto pochopírre stísnnou náladu vojska, které trplo ve

stanech a poboených domcích pedmstských vánicemi i mrazem
tak, že až mnoho vzácných koní bitevních pohynulo ; mnozí pro-

hlašovali celou výpravu za zejmé šílenství. Zejména reptal falc-

krabí bavorský, který by byl nejradji výpravu ihned opustil

i se svým sborem, zvlášt když z domova obdržel zprávu, že bratr

Ludvík v Bavoích zneužívá jeho dlouhé nepítomnosti ve svj
prospch. Petr z Aspeltu však neztrácel nadje a snažil se

vší mocí naplniti dvrou vlastní také druhé vdce. Bývalý
kanclé Václavv poznával dobe, jak veliká jest sázka a že nejde

jen o Cechy, nýbrž i o íši ímskou. Bude-li se Janovi vrátiti z krá-

lovství s nepoízenou do Nmec, podobn jako se roku 1304

nebo 1307 stalo Albrechtovi, otese neúspch ten nepochybn
mladou mocí lucemburskou v základech: vždy moc ta byla zbudo-

vána jaksi jen na úvru nedostaten založeném. Opírala se

o štstí a odvážný postoj Jindicha VII., který od poátku spoléhal

více na úinnost vznešených hesel a šastné své hvzdy, než na sku-

tenou moc.

Neúspch eský mohl stížiti postavení jeho nemálo i v Itálii

a povzbuditi všechny jeho nepátele v íši, nebo bylo zjevné,

že chudému králi bude velmi nesnadno sbírati ješt jednou tak

mocnou výpravu proti moci míšesko-korutanské, která by se

x
) Podle út mstských (Rcg. II. no. 2247) zaplatila rada mstská

ješt dne 30. li stopadu 25 groš za práci tesaskou k zpevnní brány u Dlouhé
tídy a 9 groš kovái za etzy a jiná kování pi brán té.

b*
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úspchem v nespolehlivé zemi ješt více upevnila. Proto Petr z As-

peltu, který byl svj osud tak tsn spial se zdarem rodu lucembur-

ského, prohlašoval rozilen, že z ech neustoupí, by i zde padaly

s nebe místo snhu kamení a stely ohnivé. V nejhorším pípad chtl

tu pezimovati aspo s ástí vojska íšského, rozdliv je po pevných

místech, ale i ve vci té nemalou obtíž psobila skutenost, že

tém všechna významná a pevná msta byla v rukou soupe-

ových, a hrady panské, na nž se pi porad ukazovalo, nebyly

pro etnjší posádky veskrze vhodné. A tu se zdá, že Petr hodlal

napodobiti krále Albrechta opatením, které se roku 1307 v podobné

tísni jevilo Habsburkm hlavní záchranou úspchu aspo áste-
ného. Obrátil zrak svj k vnným mstm východoeským,

jejichž paní, Alžbta Rejka, s Jindichem Korutanským mla
tuhé spory o šest tisíc hiven, nebo výplata penz tch z výnos
urbury a mince kutnohorské byla jí králem násiln zadržována.

Snad bylo tedy možná Rejku a její msta získati jakožto oporu

moci lucemburské, zabezpeující aspo ást zem a zdržující

pány eské od nové deserce. Jiný úel sotva mla smlouva, kterou

dne 30. listopadu uzavel ped Prahou Jan s Rejkou a v níž se

zavazoval splatiti dlužný peníz hned, jak se stane pánem království,

a to tak, jak o tom rozhodnou páni Bertold z Henneberka, Jindich

z Lipé, Jan z Vartemberka a Fridman ze Srnojna.

Zárove však vedle tchto opatení mohuský arcibiskup

se nevzdával pece ješt vší nadje v dobytí Prahy a opíral je ze-

jména o tajná jednání s protivníky panství korutanského v mst.
Ti byli sice tuhou vládou míšeského markrabte a rady jím do-

sazené valn zlekáni a zastrašeni, ale práv nátlak ten zvtšoval

jejich poet a šlo pedevším o to, jak se s nimi dohodnouti a vas
dosáhnouti jejich úelné podpory, aby bylo možné ztéci usto

pekvapením podobn, jako se bylo Míšanm podailo nedávno.

Pi té vci hlavním nástrojem se stal knz, bývalý kaplan

Elišin, týž Beringer, který již pi útku princezin byl pomáhal

a který si opatil možnost vycházeti z msta a zpt se vraceti vý-

mluvou, že ve sporu o kterési obroí má naléhavé jednání s Petrem

Mohuským, metropolitou církve eské. Strážcové bran, kterým

o tom pedložil listiny, netroufali si jeho vycházkám do tábora

nepátelského brániti a tak piinním lstivého knze bylo dosa-

ženo shody o souinnosti mezi vojskem íšským a straníky lucem-

burskými.
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Pátého dne obležení, dne 3 . prosince o polednách, vystoupil Be-

ringer nepozorován na vížku kostela týnského a tikráte ve zvon

udeiv, dal tím smluvené znamení svým stoupencm ; nebylo prý

jich sice mnoho, ale byli jisti, že jakmile se srazí v houfce, udeí zá-

rove také vojsko zvení na rozliné brány mstské. Atak se i stalo.

Boj, který se rozvinul, nebyl ovšem beze ztrát, a zvlášt u brankj'

svené Velfovicm, blíže dnešní vže Prašné, dovedli obránci

hradeb sraziti útoníky na chvíli do píkop. Ale stoupenci lucem-

burští v mst zmocnili se zatím brány ležící poblíž eky u sv.

Františka, odklidili sekerami a motykami opery, jimiž byla zatara-

sena, a zárove opanovala družina biskupa Jana z Dražic i sousední

bránu u Dlouhé tídy.

Dvojím proudem hrnulo se tak vojsko do zrazeného msta,
dychtivé bohatého plenu, kterým ani elní páni eští nemínili po-

hrdnouti, takže prý na píklad pan Haiman Krušina z Lichtem-

hurka v nastalém zmatku razil si cestu ulicí a hlasem velikým va-

roval všech, aby nikdo nesahal na dm rychtáe Wacingera, který

on sob samému za koist vyhlédl.

Ale ádní mlo rychlý konec. Petr z Aspeltu poznal dobe,

že král Jan nesmí do stoliného msta své íše vcházeti podobn
jako míšeská rota a zneistiti hned první den své vlády boho-

pustým olupováním mšanstva, které práv v minulých msících

již tolik bylo vytrplo. Jako vznesen}''' hlasatel míru vstupoval

zástupce nového rodu panovnického do zem s heslem spravedli-

vého poádku a se závaznými sliby, jež mly odlišiti jeho vládu

od bezvládí korutanského nápadníka. A proto sám mladý král byl

nyní posunut do popedí, aby v plné zbroji a s meem v ruce

ulicemi projíždje zadržoval voláním ,,mír, mír" nedokavé
koistníky a uklidoval zdšené Pražany, žádaje jich, aby dom
svých nezavírali, zatím co poražení Míšané se svými stoupenci

prchali pes most a ubránili jen Menšího msta.

Slavnostní ohlašování míru neznamenalo ovšem úplnou bez-

trestnost hlavních stoupenc korutanských, ale jejich potrestání

se mlo státi postupem ádného práva a zárove s novou úpravou

správy Starého msta Pražského, kterou bylo nutno bez odkladu

dobe opatiti, tebas že hrad a pravý beh vltavský ješt zstávaly

v rukou strany protivné. Proto zasedl král Jan hned dne 6. prosince

na námstí Staromstském ped domem nebožce Šimona Štuka

k pivnímu slavnostnímu soudu veejnému, maje pi sob stkvlou
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družinu svých rádc, v níž vedle eských pán, jako byl Jindich

z Lipé nebo Jan z Vartemberka, vynikali také íšští páni, jejichž

pomocí Jan na trn eský vstupoval, zejména Petr Mohuský,

Bertold z Henneberka, Albrecht z Hohenlohe i oba bratí Dietegen

a Walter z Castellu. Zde stanuli ped ním pokorn konšelé pražští,

nov ustanovení, vybraní patrn hlavn ze stoupenc lucembur-

ských, v ele s Wolflinem, znova uvedeným v úad rychtáský.

Máme o jednání tom bohužel jen nedostatenou zprávu

v kusém zápisu, dodaten uinném J
) do památné knihy Starého

msta Pražského. Z ní však vysvítá, že šlo pedevším o zatímn

uspoádání rozervaných a neklidných pomr hlavního msta.

Bylo jednáno nejprve o škodách, které obci i jednotlivcm zpso-

bili, kdož v záí zrádn byli vpustili Míšeské do msta, a také

násilné poínání rychtáe Wacingera i jeho strany bylo tu podrobeno

písnému soudu. O jednotlivostech nejsme zpraveni, víme však

odjinud, že nkteré straníky korutanské stihl tžký žalá 2
) a patrn

i ztráta jmní, ale zárove uinil mladý král slavnostní nález

obecné dležitosti. Prohlásili, že jakákoliv privilegia a listiny

vydané Jindichem Korutanským za jeho vlády v echách neprá-

vem byly vydány a proto pozbývají veškeré platnosti. Nález znl

tak, že jej bylo ovšem možno vztahovati i na zápisy Fridricha

Míšeského i jiných spojenc Jindichových a nešlo tu patrn

jen o odmny, uinné stranou protivnou píchylným osobám

z mšanstva, nýbrž zajisté také o rozliné výsady, zpeetné

vládou korutanskou mstu hlavnímu i mstm jiným, ímž
slavnostní rozsudek ten pro celou zemi nabýval váhy nemalé.

i) Ježto zápis ten (Reg. III. no. 40) byl vskutku vložen do pamtní

knihy radní až po nkolika msících, opatil jej písa myln rokem 1311,

a jist patí k roku pedchozímu; dokazuje to vedle jiných známek také

okolnost, že v nm v družin králov vystupuje hrab Dietegen z Castellu,

který se v let 1311 již v echách nezdržoval, byv jmenován zemským

fojtem ve Švábsku. A nesmí nás másti ani to, že v zápise Jindich Koru-

tanský se oznauje jakožto ,,illustris princeps d. Heinricus dux Koiinthie",

nebo mluví tu mšané s úctou náležitou velikému pánovi, tebas nepá-

telskému, a titul ,,illustris" dával korutanskému soupeovi ostatn sám

Jindich VII. v íšském achtu z roku 1310, hodnosti vévodské mu ovšem

nepiznávaje.
2
) Tak se pimlouval sám Jindich VII. dne 15. záí 1311 z Brescie

na prosbu nkterých pátel rodu Velfovc za to, aby Jan z tuhého žaláe

již propustil churavého Jakuba od Vže (Const. IV. no. 052).
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Zárove bylo Janovi pedevším dbáti i toho, aby nabyl Prahy

celé, tedy také Menšího msta a hradu, kde se pomocí Míšeských

ješt držel jeho protivník. Toho dosáhl po nkolika dnech vskutku,

ale ne již bojem, nýbrž vyjednáváním.1
)

Mladý markrab míšeský vidl po ztrát Starého msta
bezúspšnost dalších pokus o záchranu vlády korutanské v Cechách

a snažil se za zmnných pomr ochrániti hlavn nároky svého

rodu. A se zdarem, nebo také Petr z Aspeltu, jakožto plnomocný

zástupce zájm lucemburských, vyhledával co nejvíce rychlého

smíru s Wettinci. Bojovati zárove o nabytí koruny eské i Du-

rynska a zemí míšeských, jako byl uinil Albrecht, nezdálo se

patrn Jindichovi VII. od poátku vhodným a bojovný landkrab

Fridrich se mu jevil nepítelem, jen pokud bránil pronikání panství

rodu jeho do ech. Nabídkou, že sporná léna v Durynsku a Míšni

budou konen zabezpeena rodu wettinskému íšskou investi-

turou, mohl tedy mohuský arcibiskup mocn psobiti na mla-

dého markrabte a po nkolikadenním smlouvání dosáhl vskutku

toho, že míšeská posádka byla ochotna vydati Janovi hrad

i T\
ralou stranu. 2

)

Šlo jen o to, co bude s Jindichem Korutanským, s kterým

nebylo možno tak rázem spor o korunu vyíditi a jejž míšeský
spojenec pece nechtl zstaviti zhola v rukou nepátelských.

Zdržeti se v echách Jindich ovšem již ani sám nemínil; zde vc
byla zatím zjevn ztracena. Ale žádal bezpeného prvodu na

hranice zemské, aby mohl odtud pomocí dolnobavorských strýc do-

sáhnouti zemí svého rodu. Pi obtížném vyjednávání o vcech tch
došlo, jak se zdá, až k tomu, že sama královna Anna stanula prosebn

ped Petrem Mohuským, zapísahájíc bývalého kanclée zemského

památkou svého otce, aby jí nedal vypíti pohár pokoení až do

dna, a aby zabezpeil manželu jejímu a družin jeho aspo bezpený

*) Zprávy kroniky zbraslavské o tomto jednáni nejsou ovšem v úplné

>d s jinými prameny, zejména s vypravováním mnicha írstenfeldského

nebo s kronikou Jana z Viktrinku. Vskutku Petr Žitavský tehdy v echách
sám ješt ani nebyl a není tedy svdek bezprostední. Proto jsme založili

vypravování své na tom, co se z rozliných zpráv tch jeví pravd nejvíce

podobné.

») Pi dohod hledlo se patrn také k dluhm, které byli uinili

míšeští hejtmane po Praze. Tak vyprostil král Jan dva oe válené, které

Jindich Kókeritz zastavil Konrádovi Chebskému, a zaplatil klášteru sv.

Tomáše oves dlužný Otou Burgovským (Reg. III. no. 114 a IV. no. 1993).
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odchod. Toho dosáhla ovšem bez nesnází, ale jí nestail jen slib,

že prchající král nebude stíhán vojskem íšským ; šlo i o prostedky

dopravní k namáhavé zimní jízd a o možná nebezpeí, hrozící

cestou od protivník tak podráždných jako byli nkteí eští

baroni, s Korutanci na smrt znepátelení.

Proto se chtl Jindich Korutanský dáti v ochranu svého ba-

vorského strýce, falckrabí Rudolfa, který s družinou svou Cechy

práv opouštl, ale Rudolf netroufal si mu ji poskytnouti, boje se,

že by upadl v nemilost u krále ímského.1
) Královna Eliška pak

jevila se vi pokoené seste rovnž málo velkomyslnou, odpírajíc

jí a prvodkyním jejím nutné povozy a mimochodníky, takže

nešastnému králi bylo vysvobozením, když se ho ujali sešvakený

purkrabí norimberský Fridrich a hrab z Oettingen, kteí, rovnž
dom se vracejíce, nabídli mu svj branný prvod.

Neslavn a takka úkradkem opustil tedy Jindich s chotí

a neetnou družinou ped svítáním dne 9. prosince hrad pražský

a jen náhodou se stalo, že se blíže Kivoklátu nesetkal tváí v tvá
s trojicí opat cisterciáckých, kteí byli z hlavních strjc jeho pádu,

ale teprve nyní, když vše bylo vyhráno, vítzoslavn se vraceli

z Bavor dom. Pes to však, jak se zdá, krušná ta cesta ve snhu
a mrazu neobešla se zcela bez trapných dobrodružství ; aspo máme
zprávu, že zbujný pan Vilém z Valdeka opravdu kdesi na Berounsku

násiln zastavil prvod králv a Jindicha donutil k propuštní

nkterých pražských synk patricijských, kteí sloužili prchají-

címu nejspíše za rukojmí. Jinak ješt krále oloupiti nebylo ovšem

asi valn možné, nebo poklad Jindich z ech neodnášel žádných,

a když nkdy na Ti krále dosáhl pes Landshut Inšpruku, bylo

první jeho péí, aby u tamních svých úedník sehnal zálohu

nkolika hiven na vyplacení zástav cestou uinných.2
) Ubohý

syn Menhartv neodnášel vskutku z ech více než trapné vzpo

x
) Ve vci té zaslouží asi Jan z Viktrinku více víry než mnich fúrsten-

feldský, který piítá falckrabímu hlavní zásluhu na vyproštní Jindichov
z ech, ale prozrazuje pi tom nedostatenost zprávy své tvrzením, že

Rudolf setrval v Praze až do korunovace Janovy. Vskutku byl falckrab

již 26 v Mnichov (Wille, Reg. der Pfalzgrafen am Rhein I. 98) a také

letopis osterhofenský potvrzuje jeho chvatný návrat z ech (M. G. SS.

XVII. 666).

2
) Ukazuje to listina ze 14. února 1311, otištná L. Schónachcm

v Mit. d. Ver. 50, 629.



121

minky na nábh, s který nebyl, a titul krále eského, kterým

se zatvrzele utšoval ješt po mnohá léta.

Zatím hned týž den, co on byl opustil hrad pražský, vstoupil

tam slavn jeho mladý, Šastnjší soupe, aby se nejdíve poklonil

v basilice sv. Víta ostatkm eských svtc a pijal vládu nad celou

residencí Pemyslovc, valn zpustlou. Tento úspch pak v záptí
dovršila i konená smlouva smírná s Wettinci.

K jejímu uzavení pijel, jak se zdá, do Prahy sám Fridrich

Bojovný, aby tu jednal nejen o vcech eských,1
) nýbrž i o svém

smíru s íší, k jehož uzavení mli mladý král jakožto generální

viká a Petr Mohuský s Bertoldem Henneberským jakožto jeho

poruníci od Jindicha VII. naped zajištnou plnou moc. Po
nedlouhém jednání byla tu vskutku dne 19. prosince zpeetna
úmluva, kterou landkrab dosahoval potvrzení svých lén íšských

v tomtéž rozsahu, jako je mívali jeho pedchdcové, takže právní

nejistota a zjevné nebezpeí, které déle dvaceti let v této vci
tolik ohrožovalo jeho rod, konen bylo zažehnáno. A zárove
mlo býti nadále zažehnáno i veškeré vzájemné nepátelství

jeho s králem eským svazkem „nerozluného pátelství", kterým

Jan ubezpeil landkrabte, slibuje mu dokonce vojenskou pomoc
proti všem nepátelm.

Novému králi eskému slo pi jednání tom patrn hlavn o to,

aby zbavil msta severoeská co nejrychleji míšeských posádek,

a jest nepochybné, že toho vtšinou dosáhl, a ovšem ne bez n-
kterých obtí penžitých a poskytnutí doasných záruk, jako byly

na píklad Louny, které byly ješt na jae 1311 zastaveny land-

krabti ve dvou tisících hivnách. 2
) Fridrich Míšeský tak za-

chránil aspo nco z náklad nezdailého tažení eského, i když
se jeho smlé nadje na ovládnutí znaného kusu království vskutku

rozplynuly v nive a bylo pravdpodobné, že ddictví pemy-
slovské rychlým vítzstvím Janovým pechází do ruky mnohem
pevnjší, než byla ruka neschopného Korutance.

x
) Proto jest jist nesprávno, klade-li Tomek I. 488 zprávy pokra-

ovatele Dalimilova o bojích Viléma Zajíce s Míšany k vánocm 1310;

vypravování to hledí k událostem pozdjším, kterých se ješt dotkneme.
2
) Litomice však a Most, které rovnž byly v rukou míšeských,

jeví se tou dobou již v moci Janov.
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Synek císav.

Království eské mlo nového pána ; o tom nikdo nepochy-

boval po ovládnutí Prahy Janem a po útku Jindichov, neto
bylo již tehdy a zstalo i pozdji významným rysem djin eských,

že panství nad hlavním mstem vskutku rozhodovalo zárove
o osudu celé zem. V jiných koninách evropských zápasívali

nápadníci trnu po léta navzájem, openi jsouce o jednotlivé

kusy území a nkolik pevných mst. Království eské bylo však

již ve stedovku stát neobyejn pokroilé soustednosti; bylo

živ?, nedlitelné tlo a Piaha jeho srdcem, kam tíhl všechen život

národní nejen ve vcech politických, nýbrž i hospodáských.

Vidli jsme, jak drazn vytkli toto prvenství Prahy na píklad

Kolínští, a proto Jindich Korutanský, ztrativ hlavní msto,
nepokusil se již vbec o uhájení nkteré jiné ásti království.

Vedl si zcela tak, jako ti sta let pozdji „zimní král" Fridrich po

jediné bitv, prohrané nedaleko hradeb pražských.

Jan Lucemburský, nedávno ješt stísnný rozpaky ped
Prahou, byl tedy naráz vládcem, uznávaným celou zemí: nesly-

šíme, že by mu bylo bývalo pekonávati jakýkoliv další odpor.

Naopak ; kroniká vytýká výslovn, že s obecnou poslušností se

potkaly jeho rozkazy, zvoucí všecku obec zemskou k slavnému

snmování do Prahy hned o nastávajících svátcích vánoních.

Zem, zmuená dlouhou nejistotou a bojem vnitním, oddechla

si prý zhluboka, vidouc jak se k tomu roku sjíždjí zevšad p^ni

a drobní zemane ne již v hrozivé zbroji válené, nýbrž ve zdobném
výstroji, vštícím mír pod novým, mladistvým králem, který se

proto ve své polodtské slinosti rzolícího pacholete mnohým
jevil pravým vysvoboditelem.

Hlavním úelem vánoního snmu bylo ovšem spolené

holdování králi. Nkteí vynikající pánové zemští složili sice slib
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poddanské vrnosti již ped tím jednotliv a zaruovali jej i zvlášt-

ními listinami,1
) ale bylo teba, aby také všichni ostatní Jana

výslovn pijali za svého krále a uinili písahu na obecný mír.

Zárove bylo tu pak nepochybn výrokem soudním vyrovná-

vati i nejeden tžký spor pedchozích let2) a ádn opatiti

úady zemské, pi kteréžto píležitosti se ovšem o náležitou od-

mnu nejvíce hlásili páni, kteí byli novému králi k vítzství

vrn pomáhali. Ale panstvo eské vystoupilo také jakožto

celek s nkterými požadavky a to zejména s naléhavým páním,
aby Jan bez odkladu pijal korunu královskou.

Netrplivost, projevovaná práv v této vci, nás ponkud
pekvapuje. Nejevila se za pedchozích dob korunovace královská

v echách nikdy potebou tak neodkladnou. Pemysl II. ji vy-

konal až v osmém, Václav II . dokonce až ve trnáctém roce své

vlády, Václav III., Rudolf I. a Jindich Korutanský se jí vbec
nedokali. Jaký tedy dvod mla šlechta eská, že hned na prvním,

holdovaním snmu jako jeden muž doléhala na Petra Mohu-
ského se žádostí, aby jakožto metropolita k tomu jedin oprávnný
pomazal ihned svého svence na krále eského a korunová 1?

Tuto vc lze tuším vysvtliti jen tím, že ráz vlády Janovy od

prvních poátk vzbuzoval v panstvu eském nemilé obavy ptd
zjevným porušením závazk, ve Špýru tak slavn uinných.

Jan dosáhl trnu eského ponkud jinak, než jak se zamýšlelo

pvodn, kdy jej páni eští chtli uvésti do ech jen s nevelikou

družinou, na vlastní sílu spoléhajíce. Pišel naopak se silným

vojskem íšským, bez nhož by byl sotva valn poídil proti spo-

jené moci korutanské a míšeské. Bylo to sice velmi nákladné,

ale nikoliv tez podstatných výhod, kterých se pak poruníci

Janovi, Petr Mohuský a Bertold z Henneberka, nemínili tak

snadno vzdáti.

ety knížecích spojenc íšských opouštly ovšem zemi vtšinou

hned po dobytí Prahy, ale mladý král nezstal proto v ovzduší

eském nikterak osamocen. Vedle jmenovaných dvou vhlasných

x
) Takovou listinu zpeetil na píklad pan Albrecht ze Žeberka

v Praze dne 7. prosince 13.10 (Reg. II, No. 2242).

*) Zajímavým dokladem toho jest na píklad listina pana Budisla\ a

z ížkova, syna Protivy z Rožmitálu, ze dne 28. prosince 1310, zachovaná
z pozstalosti Bertolda z Henneberka v archivu meinir.genském a ve vý-

tahu otištná Vcgtem . 1396.
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poruník, k nimž se pidružil i Filip, biskup Eichstáttský, jeden

z pedních dvrník Jindicha VII., setrvala mu po boku a v jeho

službách dosti znaná skupina drobných pán íšských, jako byli

zejména bratí Dietegen a Walter z Castellu, Albrecht hrab
z Hohenlohe a Jindich hrab z Weilnau, Oldich lantkrab

Leuchtenberský, Jan Oschen ze Jemappes, Jan z Bruberku a snad

i jiní ješt rytíi a hrabata z Porýnska a Horních Frank, kteí

po skoneném tažení váleném neopustili zem eské. A dležité

bylo, že se mladý panovník neodhodlal opírati jen o jejich osobní

vhlas a zkušenou radu, nýbrž také o zbrojné družiny, které

drobní ti kondotiei byli s sebou do ech pivedli. 1
)

Jedin tato opora dovolila Janovi, že si mohl od poátku
v novém panství vésti s dostatenou vážností, nejsa ohrožován

trapnou závislostí na eském panstvu. Tak se vyhnul rod lucem-

burský chyb, která jako osudná kletba spoívala od prvního dne

na vlád Jindicha Korutanského a kterou se Jindich teprve na

sklonku roku 1309 marn snažil napraviti dodateným povoláním

korutanského rytístva do ech. Jan zajistil se od poátku do-

statenou mocí námezdnou a jeho hlavní rádce Petr z Aspeltu,

nkdejší kanclé Václava II. , vdl patrn dobe, že tou vcí
nový rod vlastn navazuje na starou tradici Pemyslovc.

U pán eských opatení ta však budila v záptí nedvru
a pocit, že se jednání takové zejm píí slibm ve Špýru ui-
nným, v nichž se bránilo tak dtkliv zejména všemu plození

cizinc v echách mocí královskou. Proto snažili se sliby ty no-

vému králi pipomenouti co nejdraznji a korunovace jim k tomu
dávala píležitost zvlášt vhodnou. Vždy manifest špýrský se

konil, jak víme, slovy, že Jan, jakmile na krále eského bude

korunován, pedchozí sliby své slavnostn obnoví a utvrdí novou

písahou i listinou zvlášt závaznou. To mla tedy patrn v dobic

x
) lvionikái zbraslavský 10 \^t^ká zejm pravé, ze Jan pi sobe

ml od poátku ,,plurimos de Allemania comites ac nobiles sapiencia

qu impotencia insignes", a vc lze doložiti i jinak. Na podzim roku 131

1

povolal Jan, odeslav Dietegena z Castellu ped tím za fojta íšského

na Rýn, do svých služeb za nho hrabte Filipa, pána na Falkenstcin

(v Pomohaní) a na Miinzcnberku, a tu se dovídáme, že Filip, projíždje

Horními Franky, uinil pícováním takovou škodu na rozliných statcích

d\ichovních, že žaloby na to šly až za králem ímskýmdo Itálie (Const. IV,

No. 1219). Družina, s níž se do ech ubíral, byla tedy zajisté velmi etná,
a práv tehdy, na podzim, nešlo o tažení válené.
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pamti šlechta eská, když tolik naléhala na bezodkladné pit -

vedení symbolického obadu, který jindy bez jakékoliv škod)"

dlouhá léta byl oddalován, a pochopíme také, pro se naopak

Petr Mohuský tuze tomu bránil.

Poznal ihned vlastní pozadí žádosti a snažil se jí uniknouti

rozlinými výmluvami. Akoliv vskutku jeho plná moc vlast

mladým králem byla dokonalá, tvrdil, že si netroufá korunovati

ho bez výslovného mandátu Jindicha VII., a ujišoval, že by
král ímský velmi tžce nesl, kdyby nemohl býti sám s náležitým

množstvím knížat íšských pítomen pi slavnosti korunovaní
v Praze, která teprve jeho pítomností nabude pravého lesku.

Chtl tedy Petr slavnost odsunouti na dobu velmi dlouhou,

boje se snad i toho, že by se korunovace jevila zárove jakýmsi

okázalým prohlášením dosplosti, znesnadujícím další poruen-

skou innost cizích rádc. Ale páni eští trvali na svém a mohli

se dovolati také skutenosti, že ješt nedávno ped Kolínem sám
arcibiskup mluvil o bezodkladné korunovaci. Zaínati hned první

msíc vlády Janovy zjevnou roztržkou bylo vru povážlivé,

zvlášt když panstvo zárove projevovalo nepokryt ochotu

k placení bern korunovaní a ubezpeovalo, že ani obvyklý

poplatek za vykonání korunovace1
) metropolitovi nebude zadržán

;

proto na konec Petr pece povolil a ustanovil blízkou nedli po

Hromnicích za den slavnosti, k níž byli sezváni nejen baroni

a zemane z celého království, nýbrž i ,,osoby nkteré vážené"

z mšanstva.

x
) Bylo to tisíc hiven a Petr je vskutku dostal (Reg. III, No. 40)

zárove s drahocenným stolcem, který roku 1319 odkázal kapli Všech
Svatých v Mohui. Otázkou, jakou korunou byl roku 1311 Jan vskutku
korunován na krále eského, hnuli mimodk nkteí badatelé polští.

Klodziúski (Rozpr. Ak. Krakov. 59, 265) hájí domnnky, že JindicL
Korutanský, prchaje z ech, odvezl do Tyrol korunovaní klenoty eské
i polské a že tak došlo ke ztrát staré koruny pemyslovské i polskt-

koruny Boleslava Štdrého. Protitc mu se však vyslovil O. Balzer (Skarbiec

i archiwum koronne w dobie przedjagielloúskiej 81), dovozuje, že ta i ona
koruna byla patrn teprve v ticátých letech Janem Lucemburským
zmrhána, a vývody jeho jsou mnohem podobnjší pravd než domnnka
Klodziúského, zvlášt uvdomíme-li si zárove stísnné postavení Jin-

dicha Korutanského pi jeho ústupu z ech na sklonku roku 1310, ktei i-

mu sotva dávalo možnost odvézti s sebou klenoty korunní.
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Kroniká zbraslavský, který jako pi tolika jiných událo-

stech prostým duchem svým neprohlédal politického pozadí vci

tlumoí obecný údiv nad tímto kvapem. Vskutku slavnost konaná

dne 7. února 1311 v basilice sv. Víta jevila stopy nedostatených

píprav. Obec pražská pispla k jejím nákladm darem 120 hiven

;

byl to peníz sice neveliký, ale i ten byl v zneklidnném mst
jen stží sehnán. I bohatí jednotlivci, jako na píklad Jan z Dražic,

pomáhali pak zapjením parament a otevením svých zásobnic

k dosažení jakéhos takéhos lesku, který se ovšem nemohl nikterak

miti s nádherou pedchozích korunovací Pemysla II. a Vác-

lava II.
,
po léta pipravovaných. Dv st tyicet panoš pasoval

roku 1297 Václav na rytíe ; nyní stalo se tak pouze dvma jinochm
urozeným, kteí pi službách božích drželi korunu na hlav mla-

dikého Jana, synm pana Bohuslava z Boru a Friduše ze Smojna.

Ani pro hostinu korunovaní neml ohoelý hrad pražský vhod-

ného místa, takže slavnostní kvas byl uchystán dole v mst,
v refektái minoritském u sv. Jakuba ; sál ten však nebyl s to,

aby pojal všechny hosty a bylo teba rozdliti etnou družinu

do nkolika síní podružných. Také zima, která práv byla, nepála

projevm okázalé nádhery. Ve všem se zrail chvat a dozvuky

dlouhých útrap, ale pes to lze nepochybn viti kronikái, že

práv proto skromná korunovace vzbuzovala v lidu náladu ra-

dostnjší, než kterákoliv slavnost ped tím, a že ze srdce šel všem

hluný zpv, v nmž se podivn mísily latinský chorál duchoven-

stva, nmecká píse nmeckých mšan a neumlé popvky lidu

eského, zpívajícího prý rodným jazykem „to, co uml".
Šlechta dosáhla tedy toho, po em byla tak drazn volala,

ale jde o to, dostál-li nyní král také závazku, aby do dvou nedl

po korunovaci potvrdil pedchozí své sliby, uinné zástupcm

obce zemské, a konenou listinou majestátní je znova zpeetil.

Byly vskutku vysloveny pochybnosti o tom, stalo-lisetak, ale tuším,

že neprávem. Majestát Janv, Cechm tehdy daný, se sice ne-

zachoval ani jakožto originál ani v opise, 1
) ale z toho nelze nikterak

x
) Mínní nkterých badatel, že opis handícštu Janova pro krá-

lovství eské, ovšem ponkud zkomolený, jest opravdu zachován ve for-

mulái Jana z Gelnhausenu, není patrn správné, nebo poad slov ,
.Moravo

in Moravia et Boemo in Boemia" není pece možný v listin echm
urené a dosvduje jen, že Gelnhausen, na Morav psobící, užil vskutku

listiny moravské, o níž hned promluvíme, vsunuv do ní prost na dvojím
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vyvozovati, že by ho nikdy nebylo bývalo. Korunní archiv esky
jeví bohužel nejednu podobnou ztrátu dležitých zápis a po
tom, co všechno pedcházelo roku 1310, lze vskutku ztžka pi-

pustiti, že by byl Jan zemi eské zhola odepel vc, která byla

po zvyku doby takka samozejmá a které se ani jeho bezpro-

stední pedchdcové neuhýbali.

Opravdu není teba pochybovati o tom, že král vydal Cechm
v únoru 1311 slíbený diplom inauguraný, ale mnohem pochyb-

njší jest, bylo-li znní jeho zcela shodné s tím, co bylo smluveno

ve Špýru v záí roku pedchozího ; k pochybnostem tm vedou

aspo skutenosti velmi význané. Dotkneme se na jiném míst
obšírn toho, jak se Jan ujal vlády také v markrabství moravském.

Zde staí, vytkneme-li, že se tak stalo na jae roku 1311 a že

hned po ovládnutí zem král dal Moravanm v Brn dne 18. ervna
slavnostní listinu, která jest zachována v nepochybném originálu1

)

a o níž bylo z vážných dvod vysloveno mínní, že není vskutku

než opakováním podobného privilegia, vydaného ped tímechm.2
)

míst slovo ,,Boemie" a ,,Boemo" a zmniv zárove intitulaci, jako to

vbec inívali autoi formulá v 14. vku.
x
) Pochybnosti, kteréžto vyslovil o její pravosti R. Koss v práci

,,Zur Kritik der áltesten bohmisch-máhrischen Landesprivilegien", vy-
vrátil v záptí V. Chaloupecký referátem otištným v . . H. XVII. 225
a nadobro ukázal pak jejich nemožnost také V. Hrubý v lánku ,,Ueber

das Privilegium Kónig Johanns fr Máhren" (Vstník Sp. Nauk 1912).

K jeho vývodm lze nadto pipomenouti, že diktát moravského privilegia

má nkteré podobnosti s diktátem listin, jež vyšly vtchže letech z kan-
celáe Petra Mohuského, kde se také asto vyskytují význané formule
jako ,,quibus nosse fuerit oportunum" (srovnej Bohmer, Acta imperii

Xo. 589, 596 nebo Gudenus, Cod. dipl. Mogunt. No. 70, 88). Domnnku
ovšem, V. Hrubým vyslovenou, že by diktát listiny moravské byl z téhož
pera jako zápis o pedbžných slibech Janových z roku 1310, nemám
za správnou ; hledal bych totiž diktátora tohoto zápisu spíše v notái
který provázel Jindicha VII. do Itálie a složil tam nkteré proklamace
královské. Vc by však žádala zajisté rozboru podrobnjšího, než jest

možný v rámci naší práce.
2
) Mínní toho hájili zejména V. Hrubý a V. Chaloupecký lánky

vydanými zárove v . . H. XVI. 304 a 407 a lze je ostatn podepíti
i nkterými j inými dvody. Tak byl by král Jan v arenze privilegia sepsa-

ného jen pro Moravany sotva vytkl tak drazn úmysly, jež mu vnukla
okolnost, že byl práv ,,ad fastigia sceptrigeri dyadcmalis divina dispc-

nenteclementia sublimatus". Odvodnní to se hodilo pece mnohemlépe
k situaci, vzniklé bezprostedn korunovací pražskou, a pešlo do listiny
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Pipustíme-li tento pedpoklad, nebude nám nesnadno srovnáním

listiny moravské s manifestem smluveným ve Špýru vystihnouti,

jakou mrou byl Jan po korunovaci ochoten opravdu státi v p-
vodních svých závazcích a mnoho-li naopak si z nich slevil, opíraje

se o výhody, kterých mu byl poskytl skutený prbh událostí.

Vytkli jsme na svém míst, jak výrazn a takoka emfaticl.y

mladý král ped svým vstupem do ech promlouval o závazcích,

které mu ukládá vláda v novém panství, jak nadšen bezpeil

budoucí poddané svým pedsevzetím, že bude žíti tak, aby jeho

pomr k nim byl v pravd svazkem vzájemné lásky a úcty. Listina

po korunovaci vydaná nemá již toho vzletu, za to vsak tím více

sebevdomí panovnického. Jan v ní nerozbírá již scholasticky

mravního podkladu moci královské ; s opatrnjší stízlivostí uznává

jen úelnost bezpených ád právních a slibuje, že milostiv

zachová bez umenšení všechny výsady a práva, jichž stavové

nabyli za jeho pedchdc. Drazného závazku, že nikomu a

nikdy neudlí výsady, jež by porušovala tchto obecných svobod,

tu již nenalézáme a rovnž valné zmny lze postehnouti pi

ústupcích, které se zvlášt vytýkají v následující ásti listiny.

Proklamace odvodovala jejich podrobný výpoet jakožto

nutnou ochranu proti možné záludnosti výkladu, zatemujícího pra-

vou vli královu a mluvila o nich jako o „starých právech". V listin

korunovaní však ustanovení ta se jeví spíše jen laskavými ústupky

nového krále, které byly proto uinny, „aby naši poddaní pocítili

plnost naší dobroty a milostivosti" ; srovnáme-li je pak dopo-

moravské patrn prostým opakováním pvodního privilegia, echm
vydaného. Jiný doklad, by j^n nepímý, nám dává listinavévody Mikuláše

Opavského z roku 1318, králem Janem potvrzená (Cod. dipl. Mor. VII,

No. 243). V ní se vévoda, práv uvedený ve vládu, zaruuje, že ,,pány

a urozené" svého nového vevodství zachová ,,in omnibus illis iuribus

et bonis consuetudinibus, que et quas barones et nobiles regni Bohemie

et marchionatus Moravie habent et optinent." Nebylo tedy hled k svo-

bodám zemským podstatného rozdílu mezi právem Moravan a ech,
a že se šlechta opavská tehdy patrn výslovn táhla k privilegiu Janovu

ze dne 18. ervna 1311, vysvítá z dalších vt listiny Mikulášovy, v nichž

se výslovn opakují nkteré obraty pro privilcgiumto význané, napíklad

,,quos favoris applausu amplectimur" nebo ,,ad gratuita provocare ser-

vitia". Lze tedy míti za to, že v moravské listin máme, aspo v hlavních

rysech zachovány ústupky, které byl Jan již v únoru 1311 uinil echm
a na Morav pak prost opakoval.



129

drobná s tím, co pvodn bylo Cechm slibováno, vidíme, že po
korunovaci došlo k podstatným škrtm a zmnám na prospch
králv.

Tak se rozšiuje možnost žádati na zemi obecné bern nyní i na

vlastní satek králv 1
) i na satky syn jeho, nikoliv jen dcer.

Rovnž ustanovení obmezující výši bern jsou tu mnohem mén
podrobná a úpln schází shovívaný výklad toho, co mže býti

kladeno za dominikál, dan prostý. V odstavci mluvícím o od-

úmrti nezmiuje se král již ani slovem o nespravedlivém zanedbá-

vání starého práva, nýbrž piznává jen jako zvláštní milost svou

nárok „ddic" do tvrtého kolena, ale jinak obmezuje pedchozí

sliby své ve vci té podstatn, hlavn ve svobod testaní. Nej-

vtší zmny doznalo pak vylouení cizinc z ech, které se panstvu

eskému jevilo zvlášt dležitým a v pvodním projevu Janov
bylo vysloveno tak slavnostn a závazn. Bod ten ztrácí v listin

korunovaní vlastn všecku tvrdost tím, že z nho zmizely dra-

konické zákazy koup, ddní a vyženní zboží zemských a usta-

novení, znemožující králi vbec, aby cizince podloval statky

nebo úady dvorskými. Jen tolik slibuje Jan ve vci té, aby prý

„obyvatele království k dobrovolným službám povzbudil", že nedá
nikomu le domorodci „aliquod officium suppae". Co se tu slovem

„úad župní" rozumlo, v listin sice podrobnji vyznaeno není,

lze však míti za to, že jím byla asi zahrnuta pedevším stará bene-

ficia zemská, hledící k „obecnému panování" královu a nikoliv

ty hodnosti dvorské a úady komorní, jež vyplývaly ze „zvlášt-

ního dominia" panovníkova, takže ustanovení nebylo nikterak

na pekážku tomu, aby se král nemohl obklopovati cizími rádci,

jako to iníval "Václav II.

Souhrnem lze tedy zajisté íci, že Jan dostál sice závazku,

hledícímu k slavnostnímu zpeetní práv zemských, že však pi
tom ve mnohé vci umenšil sliby roku pedchozího a rozhodn
nesplnil nadjí pán eských. Jejich zklamání pak vzrostlo ne-

pochybn ješt více, když se nmetí jeho poruníci záhy jali

x
) Tímto ustanovením dosáhl Jan, jak se zdá, toho, že mohlroku 1311

vybíratihned dvojitou berni, korunovaní i svatební ; aspclze taksouditi
ze zprávy mstské knihy bydžovské, podle níž se toho roku bralo z lánu

vskutku po pli hivny, kdežto da pravidelná byl jediný vndunk.
Ovšem mohla tu býti také v jedno spojena zvláštní da mstská s berní

zemskou obecnou.

šus ta, Dv knihy eských djin II. 9
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horliv a soustavn vymáhati vrácení mst a tvrzí korunních

odcizených jednotlivými pány v dob zmatk, a když zárove

brali heslem míru zemského také statky církevní úinnji v ochranu.

Ale odpor proti tomu všemu nebyl prozatím možný, nebo sebe-

dvru nmeckých rádc Janových zesiloval nejen dokonalý

úspch jejich zbraní v echách, nýbrž také neobyejný zdar

Jindicha VII. na dalekém jihu.

Dotkli jsme se již toho, že v téže chvíli, co mladý princ pe-

kroil hranice eské, jeho otec se svým nevelikým vojskem vstu-

poval na nebezpenou pdu severní Itálie, do ovzduší zpnného
mnoholetým zápasem stiany guelfské a ghibellinské, kde nikdo

nedovedl naped íci, jak asi bude uvítán ctižádostivý nápadník

koruny císaské. Dvojí smlé sázky podjal se zárove rod lucem-

burský, ale zdálo se, že nejen syn, nýbrž i otec z ní vyjde vítzn.

Heslo, že nepichází na prospch té i oné strany, nýbrž jakožto

nestranný mírotvorce, zajistilo novému králi ímskému v Itálii

pedem opravdu obecnou náklonnost, a jakmile vstoupil do Lom-
bardie, pipínaly se k nmu nadje tak mocné, že ani ti, kdo na
hledli s obavou, netroufali si projeviti toho pímo. Jako diktá-

toru dobrovoln uznanému otevírají se Jindichovi brány nej-

mocnjších obcí severoitalských a ani milánský despcta Ouido

della Torre neodolal kouzlu tohoto hnutí. Den ped narozením

Pán 1310 vjel Jindich slavnostn do lombardské metropole,

vítán jsa jásotem lidu jako vytoužený spasitel, a dne 6. ledna 1311

vložil si v basilice sv. Ambrože na hlavu korunu lombardskou. 1
)

Nadšenci ghibellinští, jako byl Dante, vidli v úspchu jeho již

pevnou záruku koneného znovuzrození mcci císaské tak r.e-

pochybn, že datovali listy své sebevdom „faustissimi cursns

Henrici Caesaris ad Italiam anno primo", a Jindich VII. sám,

bezpee se o dalším zdarem, troufal si žádati papeže, aby jeho

císaskou korunovaci v ím posunul hned ke dni 30. kvtna 1311.

Zprávy o tch vcech dolétaly do Cech práv ve dnech koru-

novace Janovy a psobily zde ovšem mocn, nebo odlesk úspch
Jindichových v Itálii pozlacoval psobiv i postavení jeho syna

v novém panství. Petr Mohuský a jeho soudruzi mohli o n opíti

nadji, že souasný, šastný rozlet synv i otcv se budou na-

J
) Nebyla to však stará , .železná" koruna ; ta byla kdesi ukryta

a Jindich VII. užil koruny jiné, na rychlo ukuté.
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vzájem i nadále zesilovati, a že postavení rodu lucemburského

v íši jím bude pevn zabezpeeno; proto jim bylo lze s myslí

tím lehí eliti i zklamání pán eských nad úpravou pomr
v království, která ponechávala rozhodující moc v nikách cizích

velmož, vládnoucích mladikým králem.

Nebof i po obadu korunovaním Jan zstával úpln pod

poruenstvím dvrník otcových 1
) a Petr Mohuský, usazený

pohodln na Starém mst ve výstavném dom bohatého Kon-

ráda z Chebu, zvaného Kornbúhl,2
) byl tehdy opravdu vládcem

zem eské, a v jeho rukou se sousteovala hlavní moc. Nejvyšší

zemské úady i provinciální zstaly sice podle závazku koruno-

vaního pánm eským, 3
) opatrn vybraným, ale výsluní dvora

pražského náleželo vznešeným hostem z Nmec, kteí mladého

králetsn obklopovali a jejichž pítomnost ospravedloval i dvod,
že král jich potebuje jakožto viká íšský a pán Lucemburk a. 4

)

Vskutku však ani v eských vcech jejich vliv nebyl nikterak

nepatrný. A nebyl to jen vliv Petra Mohuského, který svým
pedchozím desítiletým pobytem v echách mohl se poítati za

x
) Výslovn to piznávají i nkteré listiny, na píklad listina opata

plasského ze dne 6. ledna 1312 (Reg. III, No. 56), jež mluví o ..dominus

rex et ipsius tutor sivé curator". Opravdu šlo tu jaksi o poruenství dvo-

jího stupn, nebo Jan sám hledl ješt roku 1313 na vc tak, jakoby nebyl

ani vi otci svému zcela svéprávný a jej vlastn v echách zastupoval.

Aspo v Const. IV, No. 1148 se zmiuje o tom, že by v echách zemský
hejtman byl jmenován ,,per patremnostrum aut per nos" a poítá s tím,

že otec zmní jeho naízení.

a
) Viz o tom listinu u Vogta No. 1404. Jak podrobn se Petr obíral

i místními vcmi pražskými, dosvduje jeho rázné zasažení do sporu

mezi skupinou konšelskou a obcí mstskou o správu ungelt, jejž arci-

biskup ,,iussu et mandato" urovnal v dubnu 1311 (Reg. III, No. 172).

3
) Listiny souvké dávají nám jen velmi kusý seznam nejvyšších

úedník; z roku 1311 víme pouze, že Jindich z Lipé byl nejvyšším mar-
šálkem a nkterý as i podkomoím, z let 1312—1313 pak máme zprávu,

že tehdy nejvyšším komorníkem byl Petr z Rožmberka, na nhož úad
pešel patrn pímo po otci, 1310 zemelém, a že nejvyšším soudcem byl

Oldich z ían, který. úad ten míval již za Jindicha Korutanského.

Nejvyšším purkrabím jmenuje se roku 1313 Oldich z Lichtemburka

.

*) Jan mluví v Reg. III, No 110 výslovn o
,
.familia mea de comitatu

Luzemburgensi". Zvláštní postavení ml íšský hofrychté Rudolf z He-

wunu, který dlel sice asto pi dvoe Janov, ale nikoliv trvale.

9*
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osobu takka zdomácnlou v zemi a dobe znalou ád eských
;
2
)

také svtští lenové íšské družiny Janovi zasahali do správy
království a to, jak se zdá, ím dále, stále nepokrytji.

Než píležitost k podrobnjšímu doložení toho udá se nám
ve vypravování dalším. Zde staí, uvdomíme-li si, že se vláda

Janova od poátku roku 1310 jevila takka návratem k zpsobu
panování, jaký se za Václava II. byl tak dobe osvdil. Dojem
ten posilovala i skutenost, že pi dvoe královském ani nyní nebyli

bez moci obratní duchovní.

Nadšená chvála, kterou kroniká zbraslavský vzdává správ
Petra Mohuského na nejednom míst svého spisu, dosvduje,
že arcibiskup nezapomínal bývalých soudruh z rady královské,

opat cisterciáckých; jim dávaly ovšem i zásluhy o uvedení Lu-

cemburk do Cech právo na vynikající místo po boku mladého

Jana a oni zstávali také s jeho královským otcem v ilém styku

rozlinými poselstvy. Avšak vedle opat tch i jiní nmetí kle-

rikové psobili na dvoe pražském; tak mistr Mikuláš Špýrský,

opatený bohatým proboštstvím mlnickým, který byl oznaován

svými duchovními protivníky v jakémsi sporu výslovn jakožto

,,dvrný rada milosti královské a stálý spolustolovník".2
)

Takovými se tedy jevily poátky vlády Janovy hled k úprav

vnitních pomr eských, a znamenaly ovšem od prvního dne

velmi podstatnou promnu vi zdivoilému stavu let práv
minulých. Ale nebyly to jen vnitní vci, jež od poátku roku 1310

zabavovaly krále Petra z Aspeltu. Také jiné úkoly, více na venek

spjící, žádaly jejich pozornosti.

1
) Také okolnost, že byl metropolitou eským, to zesilovala, rebo

Petr užil vskutku pítomnosti své v echách roku 1311 k podrobné visitaci

dioecese, po níž zbylo nkolik písných naízení opravných (Reg. III,

No. 32 a Palacký, Formclbúcher, No. 210). Visitace ta mu ovšem vynesla

i znanou taxu, kterou si dal vyplatiti naped souhrnn Janem z Dražic

a biskup ji pak vymáhal dodaten na duchovenstvu jednotlivých arci-

dékanát (Form. No. 130).

a
) Reg. III No. 6; také král jej oznauje svým radou v listin

z 30. záí 1312 (ib. No. 104). Mikuláš ten nebyl, jakmylnza to má Tadra,

Písai 14, totožný s Mikulášem protonotáem a sekretáem Janovým,

který se roku 1313 stal biskupem v ezn a byl rovnž vlivnou osobou

pí dvoe pražském.
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Asi v polovici bezna 1311 vypravil se Petr Mohuský s mladým
králem do Chebu, kde Jan, viká íšský, mohl rovnž vystupovati

jakožto oprávnná vrchnost a vítati sousední knížata. Šlo tu pe-
devším o jednání s Fridrichem Míšeským. Prosincová smlouva

zastavila sice vzájemné nepátelství a urovnala cestu k trvalé

úprav postavení bojovného Wettince v íši, ale všechny sporné

otázky jí pece nebyly rozešeny. Mohuský arcibiskup, opíraje

se o autoritu, kterou mu dávala dvra krále ímského, stál na tom,

že úmluvy pražské pozbudou vší platnosti, nevydá -li Fridrich

do dvou msíc všech neprávem zabraných statk arcibiskupství

mohuského a opatství fuldského v Durynsku, zejména msto
Gerstungen a hrady Gross-Gottern a Wildeck, kdežto Fridrich

naopak chtl k ucelení svých míšeských držav dosáhnouti panství

i nad íšskými državami v Plísesku s msty Altenburkem, Chem-
nicí a Cvikovém. O tchto a jiných vcech, dotýkajících se severo-

eského pomezí, jednalo se tedy v Chebu, a rok skonil dne 1. dubna

smlouvou, která pinášela také eskému království zjevný prospch.

Fridrich vydal totiž Janovi Louny, upouštje cd nároku

na 2000 hiven, v nichž mu msto bylo zastaveno, a pijal v náhradu

za to íšské fojství nad Plíseskem a jmenovanými msty íšskými

na deset let s výslovnou podmínkou, kdyby král ímský po jejich

uplynutí chtl snad državy ty zpt, že zaplatí Wettincm onch
2000 hiven.

Zájem eský tu byl tedy také jednou vykoupen na útraty

práv íšských, a nebyla-li na váhu položena vzpomínka na to,

že Plísesko za posledních Pemyslovc bývalo v zástavní moci

krále eského. Výslovn se toho však Jan, aspo v listinách nám
zachovaných, nedovolával, nýbrž postupoval Wettincm sporný

kraj jakožto viká íšský a zástupce svého otce, krále ímského.

Zárove pak vytýkal drazn, že jeho zvláštní snahou jest co nej-

více upevniti a všemožn zabezpeiti jednotu s Fridrichem pá-
telskou smlouvou a bezpenou jednomyslností, takže soupeové,

kteí nkolik msíc ped tím krvav se byli potírali, jevili se na

schzce chebské nerozlunými páteli. 1
)

x
) A snad bylo dílem tehdejší pacifikaní politiky Petra Mohu-

ského také, že Fridrich Míšeský smluvil zárove v Chebu satek své

dcery se synem falckrabte Rudolfa, jehož druhý syn ml pojmouti za

manželku sestru krále Jana.
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Jednání to nebylo však jediné, které Jana a jeho rádce v tchto

dnech zábavoválo. Soubžn s ním šlo jednání jiné, nepochybn
dležitjší, totiž o markrabství moravské; ono pivedlo do Chebu

jakožto zástupce rodu habsburského rakouského maršálka Dticha
z Pillichdorfu a pana Oldicha z Klingenberka.

Podle úmluv špýrských z roku 1309 mla Morava ostati Habs-

burkm zástavou v padesáti tisících hivnách, ale tento ústupek

rodu habsburskému byl svázán nkolika podmínkami a není jisto,

dostáli-li synové Albrechtovi všem. Mladý vévoda Leopold se

sice vypravil s Jindichem VII. do Itálie a již ped tím byla aspo
ást subsidií, slíbených ve Bpýru, Habsburky vskutku splacena

;

ale válka s Otou Dolnobavorským na sklonku 1310, která nemla
valného úspchu, a tžké onemocnní Fridricha Rakouského

zDsobily, že se pi dobytí ech nedostalo Janovi s rakouské

strany oekávané pomoci a tu se zdá, že již v dob pražské koru-

novace jeho rádcové vystoupili s myšlenkou, pohnouti Habsburky

vbec k upuštní od zástavních nárok na Moravu.

Ve Vídni se vc ta patrn nesetkala nikterak s rozhodným

odporem. Neobyejn rychlý úspch Jindicha VII. v Itálii i jeho

syna v echách zesílil i tam snahu zachovati stj co stj pátelství

s domem lucemburským. Pátelství to jevilo se Habsburkm také

proto dležité, že íšská a habsburská práva i državy v Elsasích

a Švýcarech stále ješt nebyly od sebe úpln oddleny. 1
) Vévoda

Fridrich si byl, jak se zdá, tehdy i jinak dobe vdom toho, že

nezbývá, než opatrnou umírnností odvésti moc habsburskou od

nkterých nábh, které neslibovaly úspch ve chvíli, kdy šlech-

tické nepokoje v Rakousích a Štýrsku sotva byly utlumeny a

útok na území dolnobavorské ped Schárdingen neslavn ztroskotal.

Proto vešel na poátku roku 1311 prostednictvím arcibiskupa

salcburského v jednání o mír nejen s Otou Dolnobavorským,

nýbrž snažil se také urovnati konen své spoiy s Jindichem

Korutanským o nkterá místa a hrady na jižním pomezí habs-

burské moci. A tak se stalo, že v téže chvíli, co Petr Mohuský
a král Jan se smlouvali v Chebu s Fridrichem Míšeským a falc-

*) Jest význané, jak psal tehdy Fridrich za sebe i bratry své Jin-

dichovi VII. do Itálie a služby své nabízel slovy ..placeat ergo domination i

vestrae frequenter nobis, qui iussa vestra párati sumus f irmiter prosequi,

semper iniungere, quidquid libet" (Const. IV, No. 121 5 ;
Winkelmann,

Acta imperii II No. 1103).



135

král tem Rudolfem, také Pasov hostil skutený sjezd knížat

jihonmeckých.

Oba zklamaní nápadníci eské koruny, Fridrich Rakouský

i Jindich Korutanský, se tam sešli s bývalým králem uherským

Otou a mimo n dostavil se do Pasová i falckrat Ludvík Bavorský

a arcibiskup salcburský s nkolika svými sufragány. Vzdálenému

pozorovateli se tu mohlo ovšem zdáti, jakoby schzka pasovská

byla nebezpenou hrozbou postupu mcci lucemburské, vskutku

však ráz její byl veskrze mírumilovný a oba svrchupsaní jednatelé,

které vévoda Fridrich poslal z Pasová do Chebu k jednání s novým
králem eským i jeho poruníkem, pinášeli s sebou dobrou vli

k rychlé dohod.

Již dne 23. bezna vymnili s Petrem Mohuským závazné

listiny se slibem, že staré nechuti mezi ním a domem habs-

burským bude nadobro zapomenuto; nechu mla ustoupiti ne-

rozlunému pátelství, zaruujícímu té i oné stran všemožnou

pomoc. Také v otázce moravské bylo v brzku dosaženo aspo
pedbžné shody, takže vévoda Fridrich mohl již dne 30. bezna
v Pasov prohlásiti, že jest ochoten úpln splniti, co zástupcové

jeho v Chebu o vci té práv byli smluvili, vyhrazuje si jen, že

ostatek bude dojednán na osobní schzi, kterou hodlal míti s Petrem

i Janem nkdy dne 20. kvtna téhož roku.

Podrobné vdomosti o tom, co vlastn Dtich z Pilichdorfu

a Klingenberský umluvili v Chebu o vci moravské, sice nemáme,
ale z pozdjších narážek jest zejmé, že habsburští jednatelé

tehdy nepochybn projevili zásadní ochotu svého pána, neprotiviti

se tomu, kdyby se Jan ihned mínil uvázati v markrabství moravské.

A neinili, jak se zdá, ani nárok na splacení plných padesáti tisíc

hiven pvodní smlouvy zástavní; zato žádali ovšem aspo vrá-

cení penz pomocných, pjených roku 1310 Jindichovi VIL,

a nevzdávali se ani onch ticeti tisíc hiven, jež mli Hatsburkové

pojištny za odstupné na nkterých mstech jihc moravských

od smíru uinného s Jindichem Korutanským v srpnu 1308

ve Znojm. Se strany eské se ovšem naproti tomu vytýkalo, že

peníz ten byl již splátkami aspo umenšen1
) a proto celésmlouvání

1
) . ,Pars aliqua resecta seu diminuta est" (viz Const. IV, No 635

638). Zdá se, že se strany eské bylo piznáváno dokonce jen 10 tisíc hiven
místo žádané sumy trojnásobné (ib. No. 1112).
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se skonilo tím, že o vci se bude ješt podrobnji jednati s pi-

spním nestraných rozhodí. Hlavní výsledek však byl, že se Jan

mohl v Moravu uvázati bez obavy ped srážkou s nejmocnjším

sousedem.

A uinil tak nic neprodlévaje. Vypravil se hned v kvtnu
do markrabství, kde mu ovšem kynuly úkoly nemén obtížné,

než jakých žádalo obnovení ádné správy království v echách.

Pomry moravské v této dob jsou nám pro nedostatek pra-

men nadmíru nejasné. Bohatstvím zachovaných listin Morava

ponkud pedstihuje, aspo v nkterých letech, království, ale

nemla djepisc souvkých, jako byl v echách pedevším Petr

Zbraslavský, jejichž zprávy by nám daly základní rysy celkového

obrazu z pohnuté oné doby. Vláda Jindicha Korutanského^. mla
však v markrabství koeny zajisté mnohem nepevnjší než

v echách a proto její bezmocnost se tam jevila ješt dokonaleji,

nebo jak jih tak sever zem jí vbec unikal.

Jako zástavní pán nkterých mst a hrad jihomoravských

byl vévoda rakouský zvlášt na Znojemsku vlastní vrchností,

kdežto o Opavsko zápasil levoboek Pemyslv Mikuláš s Bole-

slavem, manželem eské princezny Markéty, který spolen
s mladšími bratry svými vládl ve Vratislavi a údlu lehnicko-

bežském. Roku 1309 šlechta a nkterá msta kraje opavského

pidala se zjevn na stranu tohoto Piastovce a s penžitou pomecí

Vratislavských1
) opanoval Boleslav tehdy opravdu celou zemici u.

V ostatních ástech Moravy pak nastalo, jak se zdá, od té chvíle,

co se Jindich Korutanský v echách samých snažil zachraovati

cizí pomocí pouhé trosky moci panovnické, skutené bezvládí.

Oblast, které vévodila Olomouc, byla tehdy za biskupa Jana,

s lenníky svými zle znesváeného, vnitiním rozbrojem tak zni-

ena, že ješt roku 1312 se její stav jevil zoufalým,2
) a souvel (

x
) Cod dipl. Siles. III. 27; po prvé jmenuje se Boleslav pánem

opavským spolu se svými bratry vlistin z 24. prosince 1309 (Grunhagen,

Reg. IV, No. 3092).

*) Kliment V. dovolil nástupci Janovu, aby podržel nkteiá výnosná

obroí v echách proto, že ..cpiscopatus Olomuccnsis adco in tempo-
ralibus est collapsus, qucd vix adicere posset, ut resurgeret" (Reg. III,

No. 134). Zajímavým dokladem škod tch jest také závt kanovníka

olomouckého Tchonce z roku 1312 (Cod. dipl. Mor. VI, No. 56). Z ní

vysvítá, že knéz ten uinil roku 1308 rozliné legáty, ale byl tyi léta
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pomry moravského jihovýchodu nám zárove osvtluje zvlášt

výrazn zajímavá listina Smila z Obran pro Uherské Hradišt
ze dne 21. ledna 1310.

Smil pijal nkdy na poátku roku 1309, patrn z rukou Jin-

dicha Koiutanského, po Vítkovi ze Švabenic podkomost-u
moravské, úad vlastn nejdležitjší v celém markrabství, a proto

bylo vcí neobyejné váhy, když touto listinou bral Hradišt
na výslovnou žádost mšan „ve svou ochranu", slibuje jim,

že jich bude od všech škod a nebezpeí chrániti ,,až do píchcdu
budoucího mocného knížete, který by spoleným nálezem a vlí
šlechtic i mšan za pána zem moravské byl zvolen a zemi tu

potlaením všech zmatk dovedl silnou rukou spravovati". To
bylo výslovné piznání skuteného bezkráleví, vedoucího nejvyšší

úedníky k svépomocnému opatování veejných poteb, a zají-

mavé jsou i jiné body smlouvy, kterou Smil tehdy uzavel s Hra-

dišskými. Slibuje mšanm, že nebude na nich vymáhati dani•,

le by vložil na jejich ochranu do msta svj zbrojný lid; tehdy

máji konšelé podle vlastního uznání sebrati penžitou pomcc,

litera by se srovnávala s tím nákladem. Kdyby však Smil k uhájení

vlastních zájm v mst posádkou choval 200—300 muž, tehdy

má platiti sám jejich žold a kapitánem smí uiniti jen muže,

k jehož jmenování mš:ané dají souhlas, a jest povinen i odvo-

lati jej, kdyby si do nho stžovali.

Nemže býti jasnjšího dokladu úplného poklesnutí ádné
veejné moci v markrabství, kde patrn i ostatní pední páni se

svými zbrojnými družinami podobn si zajišovali místní moc
v té i oné konin, pi emž jejich vzájemné žárlivosti a soupestva

leckde vedly k tuhým srážkám. V neladném tom stavu bylo ovšem
rozštpení obce zemské na stranu korutanskou a lucemburskou

snad mné jasn zetelné než v království, a to tím spíše, že úmluvy
špýrské, pisuzující Moravu zástavn rodu habsburskému, ne-

zstaly patrn nikterak v tajnosti; ale s tím vtší radostí pijalo

obyvatelstvo, toužící po klidu, zprávu, že Jan, jemuž se tak rychle

podailo uvésti echy v dobrý mír, chystá se také na Moravu.

Mladý klál sám se ovšem obával toho, že mu bude v mark-

rabství pece na nejednom míst pekonávati tuhý odpor, a proto

potom nucen odvolati poízení své ..quiares, quas in priori testament* <

legaveram, propter malá tempora expendi."
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jeho jízda na Moravu mla ráz skutené výpravy vojenské: sbíral

k ní nejen ety svých pedních velmož, jako tyl teba biskup

pražský, který prý králi pivedl houfec zvlášt dobe vyzbrojený,

nýbrž vyzval na pomoc dokonce také, ovšem bez úspchu, zá-

novního svého spojence, Fridricha Míšeského. 3
) Obavy Janovy

se však ukázaly býti planými. Když nkdy v polovici kvtna 1311

Jan, provázený manželkou, Petrem Mohuským i Berchtoldem

z Henneberka a vbec tém veškerým dvorem svým pekroil

hranice eské a v Brn jen na krátce se zastaviv, pitáhl pímo
ped Olomouc, netroufal si nikdo eliti zejm jeho moci a jásot

lidu jej prý vítal všude a velebil jako záchrance.

Tém dva týdny pak pobyl král v Olomouci, kde jej patin
zabavilo pedevším jednání o Opavsko se švakrem Boleslavem

Vratislavským. Jan nechtl dopustiti, aby údl ten byl od Moravy
trvale odtržen, a Boleslav se nikterak nezdráhal zásadn jej vydati.

Žádal ovšem splacení dlužného vna Markétina. Osobním smlou-

váním došlo pak v Olomouci dne 11. ervna k dohod, kterou se

Boleslav vzdal vlastnických nárok na Opavsko, ale podržel je

v zástav na tak dlouho, dokud mu Jan nesplatí 8000 hiven
jakožto vnný peníz. Kasteláni hrad opavských a mšané
pedních mst složili však bez prodlení Janovi písahu poddanskou

a zavázali se, že podstoupí jeho bezprostední panství, jakmile

zástava bude vyplacena.

Nejasné pomry severu moravského byly tak aspo v pod-

statných rysech upraveny a teprve potom, vraceje se z Olomouce,

slavil Jan okázale vjezd do Brna, kudy byl ped tím jen kvapn
projel. Tehdy tam hodlal opatiti velikým rokem obecným vci
celého markrabství a zárove dodati drazu svému uvázání se ve

vládu. Kroniká zbraslavský, jedoucí v prvodu kálov, vytýká

výslovn, jak hlun pijalo brnnské mšanstvo krále, který

také na Morav vystupoval po výtce jako král mírotvorce, a jak

zejména etná obec žid brnnských se slavnostn odnou thorou,

spchajíc Janovi dále všech ostatních v ústrety, hebrejským

x
) Vysvítá to z omluvného listu Fridrichova z 23. ervna (Rcg. III,

No. 30). V ele odporu proti Janovi byl, jak se zdá, biskup olomucký;
aspo vymáhal Jindich VII. tehdy v Avignone pro Petra Mohuskeho
plnou mockprocessu proti biskupu bamberskému i olomuckému, ,,qui

i truunt ecclesias suas et suis dominis šunt infrdclcs" (Const. IV,

No fi41).
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zpvem jej uvítala. Shromáždná šleehta vyslovila pak králi v Brn
svj hold a pijala z jeho rukou dne 18. ervna listinu svobcd,

o níž jsme již nahoe byli promluvili, vytýkajíce její totožnost

se závazky, které Jan uinil šlecht eské po korunovaci. A není

ovšem pochybností o tom, že zárove nový markrab uinil hned
i o další správ zem nutná poízení, ustanoviv nov zemské
i údlné úedníky a potvrdiv dosavadní v jejich beneficiích; zpráv

pímých o všech vcech tch však nemáme vbec, a zachované

listiny rovnž nepostaují k vytváení obrazu podrobného. 1
)

Zbývala však ješt úprava pomr jihomoravských, kde
zástavní panství rakouské trvalo aspo v nkterj'ch ástech zem,
a tam Jana vedla také schzka s Fridrichem Habsburským,
která byla smluvena pvodn na konec kvtna, ale pak se tém
o msíc opozdila. Vskutku k ní došlo nkdy po 20. ervnu a to

v Rajhrad, kam rakouský vévoda Janovi vyjel vstíc; v Raj-

hrad pak ovšem jednali nejen o vcech moravských, v Cheu
odložených, nýbrž patrn také o otázkách, které se dotýkaly

veškerého postavení lodu lucemburského v eviopské politice

a v nichž Janv poruník, Petr z Aspeltu, tu nepochybn mluvil

také jménem Jindicha Vil.

Proto jest teba, dotknouti se tu také vcí italských, které

pro postavení krále ímského mly význam rozhodný. Kouzlo,

kterým osoba jeho byla ozáena pi vstupu na pdu poloostrova

a jež mu dopomohlo k úspchm tak pekvapujícím, bledlo bohužel

až píliš rychle. Bylo jen potud silné, dol;ud Jindich VII. mohl
ve zvíeném prostedí vlašském vystupovati jako nezištný roz-

hodí, který nejsa ani guelfem a ghibellinem, vskutku stál nad
stranami. Samostatné postavení takové mohl však trvale za-

chovati pece jen panovník opený o honosnou moc vlastní,

a nikoliv král, který s nevelikým hloukem zaalpských, koisti

laných rytí byl nucen záhy vymáhati na jednotlivých ko-

munách peníze i pomocné kontingenty a pi ešení rozliných

spor volky nevolky budil netajený odpor té i oné místní stranv.

A ježto se tábor ghibellinský tém všude k nmu ochotnji ml,

x
) Tvrzení Dudíkovo (Déj. Moravy IX 108), opakované také Dvo-

ákem (Dj. Moravy II, 181), že Jan tehdy jmenoval zemským hejtmanem
na Morav pana Jana z Vartemberka, dav mu v župu hrady Veveí,
Bzenec a Hradec Opavský, jest nesprávnéa souvisí patrn až s událostmi
let 1315 a 1316.
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pesouvala se jeho náklonost stále zejmji k bývalým stoupen-

cm silné moci císaské; nestranný rozhodí stává se znenáhla

sám straníkem. Žárlivým jeho odprcm, jako byl král neapol-

ský nebo guelíové toskánští, byla tím valn usnadnna úinná
agitace a šíení klevet, že král není spravedlivý soudce, nýbrž

nový Nero, který vede svobodný kraj pod jamo násilí.

Nadšené pozdravy vášnivých publicist ghibellinských, jako

byl Dante, vyzývající krále, aby bez odkladu stiskl tvrdou rukou

srdce protivné strany, guelfskou Florencii, psobily stejn dráž-

div jako píliš rázná opatení Jindichova, jimiž se snažil potlaiti

všechen odpor v zárodku. Zdolání nepokoj milánských v únoru

1311 nebo krvavé potrestání guelf cremonských v kvtnu zesílily

sice na chvíli sebevdomí královo, ale zaplétaly jej stále hloubji

do zmatk severoitalských, takže byl nucen lhtu chystané ko-

runovace ímské znova a znova posouvati; hlavn dlouhé oblé-

hání Brescie zabavilo úpln jeho sílu a inilo jej takka zajatcem

ghibellinské strany. Za krvavých útok na tvrdé to msto mnil
se prorok míru ve všem kesanstvu ve vášnivého zápasníka, který

tím nelítostnji trestal odprce, ím pevnji byl pesvden o svém
právu a spravedlnosti svých velkých cíl, neprohlédaje, že se tak

stává vskutku pouhým nástrojem lstivých Vlach a jejich místních

sobeckých zájm.
V pomrech tch záleželo králi ovšem pedevším na tom,

aby mu nevyschl úpln pítok drobných et, které za ním po-

stupn z Nmec na pomoc pivádla spíznná knížata, jako byl

Ludvík Bavorský, Fridrich Norimberský, biskup eichstáttský

nebo hrab Ludvík z Oettingen, tedy vtšinou páni, s nimiž jsme

e již byli setkali na výprav Janov do ech a kteí nyní na jae
1311 dávali svj námezdný lid do služeb se stejnou ochotou zase

otci nového krále eského.

Ale Jindichovi VII. šlo také o to, aby se jeho voj snad ne-

ztenoval odstupem tch kontingent, které byly pi nm od
poátku a jejichž smlouva se již blížila ke konci. Tak se mla vc
pedevším s vévodou Leopoldem Habsburským a jeho rytíským
vojem, dv st? koní silným, který pi pokoení vzpoury milánské

králi znamenit posloužil, ale byl slovem zavázán jen do konce

ervna. Prodloužiti závazek ten bylo mocným páním Jindi-

chovým a pedmtem dlouhého jednání v táboe vojenském pod
Brescií, kde ímský král nejen nabízel Leopoldovi zvýšený žold
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a ruku své sestry pro jeho bratra, nýbrž kde všecek pomr rodu

habsburského a lucemburského byl znova projednáván ve pí-

tomnosti téhož Dticha z Pillichdorfu, který se byl smlouval

v Chebu s Janem a jeho poruníky a nyní spolu s panem Eber-

hardem z Walsee pišel do Itálie, aby o vcech tch pojednal také

s Jindichem VII.

A tak se ozvala jména zástavních mst a hrad jihomoravských

také uprosted bojovného ruchu ve stanu králov pod Brescií.

Z dopis Jindicha VII. arcibiskupovi mohuskému poznáváme,

že habsburští brati dobe pochopili výhodu, které jim posky-

tovala zmna situace. Leopold pivolil sice dne 15. ervna k pro-

dloužení svého závazku váleného do konce roku, ale teprve^,

když mu byly zajištny nemalé ústupky v otázkách držav el-

saských i švýcarských a když Jindich, schváliv zásadn úmluvu
chebskou, pistoupil na jmenování nových rozhodích o penzích

dlužných Habsburkm za ústup z Moravy, do jejichž splacení

mlo Znojmo, Pohoelice, Podivín a snad i ješt jiná místa mo-
ravská zstati v moci rakouské.

O všech tchto vcech se pak jednalo ovšem také na schzce
Fridricha Rakouského s Petrem Mohuským a králem Janem
v Rajhrad, která se konala ve stejnou dobu, a místní pomry
moravské tu byly ešeny ve velikém rámci událostí, hluboko se

dotýkajících vší íše a všeho kesanstva; nebo bylo jasné, že

zachování dobrého pomru mezi Lucemburky a syny Albrechto-

vými mlo pro další vývoj vcí tch podstatný význam. Neznáme
sice podrobností jednání toho vbec, ale ze všeho vysvítá, že se

strany rozešly i tu v dobrém pátelství a že Petr Mohuský mohl
se svým královským svencem opustiti markrabství na sklonku

ervna „opraviv mír v celé Morav" a dosáhnuv nadto i jinak

znaných úspch diplomatických. Vracel se tehdy zpt do ech
pes Horu Kutnou a posílené sebevdomí jeho se tu projevilo

neprodlen opatením rázu ist osohního sice, ale pece obecn
velmi významného.

Vytkli jsme již kolikráte, jak dležité místo ve správ krá-

lovství eského míval podkomoí jakožto správce dchod ko-

runních, mst, villikací a vbec všeho „zvláštního panství krá-

lovského" ; býval zárove pravou rukou panovníkovou na soud
dvorském a v tolika jiných vcech. Vliv íšských rádc Janových
nepochybn podstatn omezovala skutenost, že v prvních m-
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sicích vlády mladikého Lucemburka spoíval úad ten v lukou

velmože domácího, obratného pana Jindicha z Lipé, který ml
zárove i jako nejvyšší maršálek u dvora pední místo. Ješt

v ervnu 1311 Jindich byl podkomoím a pedsedal v kláštee

sedleckém soudu hornímu; avšak dne 5. ervence téhož roku,

když se král Jan jeda z Moravy zastavil v Novém Bydžov, pro-

vázel jej jako podkomoí již jiný pán. íšský hrab Walter z Ca-

stellu jmenuje tu v Bydžov Heinlina, syna Linková, patrn
nmeckého mšana, vladaem villikace královehradecké, k níž

také Bydžov byl poítán,1
) a jeví se tak zejm nástupcem pana

z Lipé. Mstská kniha bydžovská, která nám o tom zachovala

správu, prozrazuje zárove, že král pijel z Hory Kutné, kam mu
Bydžovští byli poslali naproti deputaci s poníženou prosbou

o slevu bern, a zdá se tedy, že práv v bohatém mst dlním
nkdy na poátku ervence vskutku došlo k setkání krále s panem
Jindichem, které pro mocného Ronovce znamenalo náhlý pád

s dosavadní výše a správ zemské v echách vštilo utužení vlivu

íšských poruník a prvodc Janových.

Prameny kronikáské nám o tom všem bohužel nezachová^

výslovné zprávy, ale z pozdjších narážek Petra Zbraslavského

není nesnadné dohádati se, co bylo asi pedevším piíinou ne-

spokojenosti mladého krále s šlechticem, který ml nad jiné zá-

sluhu o vítzné proniknutí moci lucemburské do ech, a pro asi

práv v Hoe Kutné došlo k propuštní Jindichovu. Vc souvisela

patrn s hospodástvím urburním a s rzností názor o nem
mezi Petrem Mohuským a panem z Lipé. Dovídáme se totiž,

že Jindich, když pozdji roku 1315 k moci se vrátiv, mburou
znova vládl, hlavn toho byl peliv, aby se jejího výnosu užívalo

pedevším k splacení dluh korunních, pihlížeje pi tom ovšem

nemálo k pohledávkám svým i svých šlechtických pátel ; cizí

rádcové Janovi naproti tomu urovali jen malou ást týdenních

výtžk urburních k této vci, snažíce se, aby mnohem vtší

podíl byl ponechán poteb dvora, a jest velmi pravdpodobné,

že toto dvojí hledisko již roku 1311 navzájem soupeilo. Petr

Mohuský znal z minulých let bezohlednou zištnost pán Jindi-

chovu a ekal patrn jen na vhodný okamžik, aby také jeho

*) Snad byl Bydžov tehdy vlastním stediskem villikace té, pod-

statn zmenšené odevzdáním Hradce za vdovství královn Rejce.
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odpuzením od správy komorní podstatn upevnil své panování

v echách.

Úspch, jehož nyní mladý král dosáhl tím, že také Morava

pijala bez boje jeho panství, a dobrá dohoda s Habsburky zesílily

postavení Janovo i v Cechách neobyejn
;
proto patrn mohlo

dojíti hned pi návratu jeho do království k inu tak závažnému,

aniž se bylo co báti, že snad vznikne tím nový povážlivý neklid

v zemi.1
) Pan Jindich z Lipé ustupoval sice zajisté jen nevolky

s pedního místa cti i zisku a uml po letech ješt nezapomínati

tohoto pokoení cizím rádcm královým; ale vi zjevné pesile

jejich byl zatím tak bezmocný, že významný pevrat prošel zcela

bez hluku a nikdo ze souvkých kroniká k nmu neobrátil

pozornosti.

S utuženou mocí a okázalým leskem projíždl se pak mladý

král v následujících týdnech zemí eskou napí od vysoiny

eskomoravské až do severního cípu, teprve nedávno sproštného

míšeské vlády, navštvuje podle slov Petra Zbraslavskh*

msto za mstem, srovnávaje se zemí loupežné pevnústky a hrady

zdvižené v letech neklidu a opatuje všude žádoucí mír a bezpené

ády. Pipomenutá mstská kniha Nového Bydžova ukazuje nám
dobe ráz takové návštvy, kterou se panovník osobn uvazoval

ve vládu nad jednotlivými okrsky a pi níž se ovšem co krok

setkával se zdviženými nikami rozliných prosebník, dovoláva-

jících se slev a milostí a pronášejících rozmanité stesky, takže

nebylo asi snadným úkolem, uvésti nutnou laskavost v soulad

s nezbytnými potebami komory královské, tžce zabavené roz-

vratem minulých let a nkolikerou vrstvou dluh po vládách

pedchozích.

V srpnu vrátil se dvr konen k delšímu pobytu do Prahy

a zárove mohl Petr Mohuský, zabezpeiv tak postavení mla-

dého svence, vzíti od nho odpuštní a vrátiti se do svého vlast-

ního kurfiství, takže dne 28. srpna jej spatujeme již v Aschaf-

fenburce.

x
) Dvru v bezpené upevnní moci lucemburské v echách

prozrazuje také list, kterým 15. ervence, patrn na radu Petra Mohu-
ského Jindich VII. rozkázal fojtovi špýrskému, aby propustil dom
,,obsides de Bohemia, quos tibi conservandos commisimus" (Const.Vl,

No. 661). Šlo tu o rukojmí, která byli echové zstavili roku 1310 pi
jednání špýrském v rukou králových k zajištní své vrnosti.
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Ale ovšem neopouštl echy trvale. Toho nedopouštl draz,

s kterým Jindich VII. v dopisech svých trval na tom, aby arci-

biskup i nadále zstal poruníkem Janovým a správcem jeho

království, vymáhaje mu k tomu i zvláštních povolení papež-

ských j
1
) nedopouštly toho však ani další cíle a zápletky zahra-

niní, které se pihlašovaly bezprostedn po upevnní Janov
v zemích eských.

Víme bohužel o vcech tch píliš málo a jedva nkterá po-

družná narážka nebo soud opený o to, co pozdji se udalo, nám
prozrazuje tehdejší úmysly vlády Janovy; nkteré okolnosti

však mžeme vytknouti s dostatenou bezpeností. Pedevším
dlužno míti za nepochybné, že Jan, pijímaje od poátku titul

krále eského a polského, nemínil nikterak skutenou moc svou

obmeziti na zem eské. Také v Polsku chtl býti ddicem práv

pemyslovských a zvlášt po nabytí Moravy obracel se zrak jeho

v onu stranu tím spíše, že tehdejší pomry polské k tomu valn
povzbuzovaly.

eská vláda v zemích polských sesula se po smrti Václava III.

úpln, a boje o trn eský v letech následujících nedopouštly

jejího znovuzízení. Zárove však nebylo nikoho, kdo by byl

naráz dovedl nahraditi její jednotící vliv a innost starost eských

v rozervaném kraji, nebo Vladislav Lokýtek nebyl dotud s tento

úkol. Tebas se zval chlubn „jediným pravým ddicem království

polského", neovládl vskutku ani Velikého Polska, kde nejvtší

ást zem zstávala v rukou Jindicha Hlohovského a jeho synv,2
)

a nadto roku 1309 ztratil Vladislav i zemi pomoanskou. Rád
nmecký se jí tehdy zmocnil a dosáhl toho, eho se byl marn
domáhal na Václavovi II. V bývalém údlu polském vztyují se

v brzku potom vže malborské a nadarmo obracel se Lokýtek

s žalobami proti úchvatu tomu k stolci papežskému.

x
) Vymohl mu i sproštní návštvy obecného koncilu vicnnského,

k emuž papež jen nerad pivolil, jsa zejména nespokojen s jednáním
arcibiskupovým v otázce templáské (Const. IV, No. 652). Ale Jind-

ich VII. stál na tom, že kdyby Petr odstoupil od správy království

eského, ,,grave per recessum huiusmodi super eiusdem regni státu

posset periculum imminere."
2
) Že Lokýtek dobyl zemé vclkopolské opravdu až vletech 1313

a 1314 po krvavé válce s vévody hlohovskými, ukázal zejména K. Pot-

kaski svými pracemi ,,Walka o Pozna" a ,,ZaJQcie Wielkopolski".
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Nikoliv vinou eských vládc, nýbrž bezmocí Piastovce,

který vytlail eskou moc z Polska, promnily se Polské Pomoany
v Západní Prusy; i není divu, že v brzku potom také v jiných

údlech se opt pihlásila nespokojenost s panováním knížete,

který nedovedl držav svých trvale uhájiti. Zejména v Krakovsku,
kde Lokýtek znova se znesváiv s biskupem Muskatou, jej ze

stolce biskupského vypudil; tam zvlášt bohaté a sebevdomé
mš:anstvo nmecké nezapomínalo blahodárných úink pevnjší
vlády eské pro rozvoj hospodáský a neslo tžce nepíznivé
následky, které mlo odtržení Pomoan od zemí polských pro
všecek obchod poviselský. Jedin obnovení mocného panství

krále eského nad zemmi polskými slibovalo jim žádoucí nápravu
a proto pozorovali nepochybn se svrchovaným zájmem, jak

v Cechách i na Morav konen zase nová, svží dynastie zapouští

koeny a zdárn se upevuje.

Na sklonku roku 1311 nálada ta pinesla pak odboj skutený.
Krakovské mšanstvo, vedené mocným fojtem Albrechtem,
zavelo své brány Lokýtkovi, povolalo na pomoc sousedního

vévodu Boleslava Opolského a také jiná msta malopolská, jako
Sandom nebo Wieliczka, se prohlásila s Krakovem za jedno,

takže šlo o pevrat velikého dosahu a o pokus, zamniti vbec
panství Lokýtkovo v horním Povislí panstvím jiného vládce.

A vládcem tím patrn neml býti nikdo jiný než král eský.
Souvké letopisy polské, pinášející o doh té vbec jen pra-

nepatrné zprávy, nezmiují se o tom sice výslovn, ale novjšími
badateli polskými1

) byla vc ta svorn uznána a lze ji opíti i ne-

jedním svdectvím nepímým.
Tak vyjednával král Jan roku 1312 s vévody rakouskými

výslovn o pomoc vojenskou k tažení do Krakovská, a zárove
se dovídáme, že tehdy splácel chvatn patricim krakovským,
jako byl mšan Pavel, dluhy krále Václava II.;2

) to by byl asi

sotva inil, kdyby nebyl poítal s brzkým obnovením eského
panství v Malopolsku. Starý zastánce eského panování v Polsku,

') Jde tu zejména o práce: Dhigopolski, Bunt wójta Albrechta
(Rocznik Krakowski VII, 1905) a E. Sokotowski, Krakau im 14. Jahr-
hundert, Marburg 1910. Ostatn se dotkl vci té i Griinhagen, Geschichte
Schlesiens I 131.

2
) Reg. III, No. 107. Peníz ten byl Jan nucen vypjiti si od

opata sedleckého/

5 us ta, Dv knihy eských djin II. 10
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Jan Muskata, jemuž mohl jen pád panství Lokýtkova vymoci

návrat do Krakova, neopomenul zajisté také hledati styku s novým
králem eským, a není vyloueno, že pátelské vyrovnání Janovo

s vévody vratislavskými v ervnu 1311 bylo již projevem vdomé
snahy po pevnjším piptí Piastovc hornoslezských ke korun
eské ; nebo oni mohli býti vhodným mostem pro další postup

do Polska.

Pochopuj eme-li tyto souvislosti, mžeme bezpen vysloviti

domnnku, že Boleslav Opolský
,
povolaný vzboueným patri-

ciátem do Krakova, byl vlastn jen zástupcem krále eského

a ml jeho píští pipraviti stejn, jako to inili vévodové horno-

slezští již roku 1291 pi prvním výboji vévodství krakovského

dynastií eskou.1
) Smlý in nmeckých mšcn krakovských,

kteí podle slov annalistových „sžíráni jsouce žárem zpupnosti

nmecké" tak veliké vci se byli odvážili, ukazuje nám pak, že

také v Polsku snaha bohatého patriciátu, zasahati rozhodn do

bh zemských, byla stejn mocná, jako jsme ji poznali v echách
v pohnutých letech 1306—1310. Šlo jen o to, poskytne-li jim

král Jan v as nutné podpory a užije-li vší váhou své moci vhodné

píležitosti k obnovení eského panování v Malopolsku.

A to se nestalo. Král se chystal sice zejm v lét 1312 k tažení

na Krakov, ale pišel pozd. Nebo Lobýtek, který zachoval

v moci své tvrz wawelskou a nalezl podporu nkterých mest

s Krakovem soupeících, jako byl Nový Sa, Jana pede? c)

;

pokoil nejprve Sandom a dne 14. ervna 1312 zmocnil se ko-

nen i Krakova, získav sliby a výhodnou smlouvou Bolesk\a

Opolského k tomu, aby msta rázn nehájil.

Jak máme vysvtliti toto opomenutí píležitosti, která se

skuten již vícekráte nevrátila? Zpsobil je nedostatený zájem

Janv a jeho rádc na obnovení moci v Polsku vbec, i dluino

piísti jiným píinám hlavní vinu? Zdá se, že druhá možnost

*) Domnnku lze podepíti také slovy, jimiž sám Lokýtek odsuzoval

vzpouru krakovskou prav, že fojt Albrecht a jeho stoupenci jej zradili

,,tradentes civitatem principibus peregrinis, evelendo et extirpando nos,

suosverosetlegitimosdominosctheredes" (Cod.Min. Poloniae II No. 176).

Nemluví se tu tedy jen o Boleslavovi Opolském, nýbrž i o knížatech

,
.cizincích", kteí patrn za ním stáli. Význané jest i lvi zení Dlugošovo,

že se fojt Albrecht po nezdaru vzpoury uchýlil do Prahy a tam pozdji

zemel.
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se \íce podol á pravd a že vasné pispní Krakovským bylo

zdrženo pedevším jinými srážkami válenými, které Jana úplné

zaneprázdnily na sklonku roku 1311 a na jae roku píštího a jeho

uj i utaly.

Etylo tu pedevším nove nepátelství s Fridrichem Míšeským.
Jak k nmu došlo a na kom byla vina, nevíme. Jisté jest jen, že

dobrý pomr mezi táborem lucemburským a rodem wettinským,

jal ý se jevil na jarní schzce v Chebu, na podzim téhož roku byl

ten tam. V Durynsku slyšíme zase o bojích Fiidrichových s íš-

sl ými msty Mhlhausen a Nordhausen, o ornovení jeho spor
s arcibiskupem mohusl ým i opatem íuldským. V prosinci 1311

dospla vc tak daleko, že král Jan jakožto viká íšský výslovn
prohlásil smlouvu, uzavenou ped rokem v Praze, za neplatnou.

Fridrich Míšeský jest mu opt škdcem a nepítelem íše, který

ztratil nárok na fojtství a zástavy v Durynsku, Míšni a Plisesku,

a král eský vyzývá msta i stavy tamní, aby ,,cdvrhnouce jeho

vrolomné panování" za íšského správce pijali Unarka z Wal-

denl erka.

Tento pán byl z íšské šlechty pohraniní, která mla
ichách nkterá léna, a s ním se proti Wettincúm stavjí na

stranu Janovu také jiní drobní dynasté sousední, jako fojtové

plavenští, gerští, weidští, nho páni z Elsterherku. Naproti tomu
neohrožený Friedrich odpovdl patrn rovnž útokem a to do

severních kraj eských, kde ješt ped sklonkem roku 1311 došlo

J: zimním bojm. Pokraování veršované kroniky t. zv. Dalimila

coíná se struným vypravováním o tom, jak se tehdy zejména

pan Zajíc z Valdeku vypravil na rozkaz králv spolu „s mšany"
na Míšany, a zápisy nejstarší knihy pamtní Starého msta Praž-

ského to potvrzují položkou 72 kop, která byla vydána na lu-

ištníky, poslané ,,za Labe a ke Kadani". 1
)

Byla to však jen drobná válka záškodná, jejíž plné rozvití

bylo pekaženo zejména tím, že Jan Lucemburský nalezl velmi

cenného spojence v bojovném markrabti braniborském Walde-

marovi. Waldemar se patrn obával, že by jej upevnní moci

Fridrichovy ohrozilo v Dolní Lužici a zemi landsbersk, kterou

ped nkolika lety získal od zemelého bratra Fridrichova.

1 Kcg. III No. 114. Tomek, Dj. Prahy I 488 vztahoval vypra*
: í veršovcovo ovšem na sklonek roku 1310, ale patrn nepraven1

,

10*
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a nebyl snad ani neochoten obnoviti nedávné nároky askánské

na Míše.

Fridrich byl tedy seven takka se všech stran koalicí mocných

soused a pokusiv se v únoru 1312 o výpad k severu, utrpl u Gros-

senheinu úplnou porážku. Sám s nejstarším synem byl zajat,

odveden do Tangermúnde a dosáhl svobody až v kvtnu, když

byl zvláštní úmluvou Waldemarovi potvrdil sporné kraje s Gros-

senhainem i Torgavou a nadto mu postoupil i ást Míšn s Lipskem.

Teprve pak bylo mu možná zaíti znova boj o Durynsko, kde

zatím vojsko mohuské i fuldské dobylo nkolika hrad land-

krabských, a za pomr tch byly ovšem severní echy nepochybn
bezpeny ped novými útoky s jeho strany a král Jan mohl moc
svou bez obavy obrátiti jinam, kde jí rovnž bylo nutn teba,

totiž na Moravu. 1
)

Do markrabství volaly krále tehdy pedevším náky na zlé

nepokoje, které tu tropila skupina neklidných pán, rušíc s hrad
svých mír zemský v rozliných krajích. Byli to pedevším Fridrich

z Linavy, pán hrad Raice u Vyškova a Drahotouše u Hranic,

brati Jimram a Artleb z Boskovic, mocní v Brnnsku a vlastníci

hradu Ungersberku (dnes Sádek) u Tebíe a vedle nich i jiní menší,

jako Gozvin, Friduš a Gunter z Brandýsa nebo jakýsi pan Macek

píjmím Mnich. Podle vypravování kroniky zbraslavské bželo

by ovšem o prosté loupeže a násilné skutky urozených zbjník,
tedy o jakýsi dozvuk bezvládí let minulých, zdá se však, že vc
mla pece podklad ponkud hlubší.

Proti pouhým odpovdníkm zemským, moc panovnickou

zásadn neohrožujícím, byl by Jan asi sotva uchystal skutenou

výpravu válenou, velmi nákladnou; rovnž uvážení zasluhuje

okolnost, že se v záptí vedle jmenovaných pán v ad škdcu
zemských jmenuje také mladý Mikuláš, syn bývalého vévody

Opavského. Vskutku byla to vzpoura skupiny panské, nespoko-

jené s novou úpravou vlády v markral ství, a nadto snad mla
i pímé spojení s Lokýtkem, bojujícím v sousedním Krakovsku

proti stoupencm Janovým.

x
) Že se zatím však s Fridrichem nikterak nesmíil, dosvduje

jeho list mstu Múhlhauscn ze dne 31. ervence 1312, v nmž je vyzývá
jakožto viká íšský k dalšímu boji proti

,
.nepíteli íše" (Const. IV,

No. 1108).
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Na dvoe pražském ji zajisté nikterak nepodceovali. K je-

jímu pokoení byla dokonce svolána zemská hotovost eská
a v ele znaného vojska vypravil se zaátkem kvtna 1

) mladý

král na Moravu s manželkou a etnými rádci. Petra Mohuského
však mezi nimi již nebylo. Boj s Fridrichem Míšeským v Du-
rynsku mu nedovoloval, aby trvale dlel mimo své vlastní Irí-

žetství ; proto, sotva že se vrátil ped zimou 1311 do Prahy, nepe-
stával naléhati na Jindicha VIL, aby byl sproštn úkolu poru-
nického a mohl ohrožených zájm vlastních lépe dbáti. Listem

z Janova dne 27. ledna 1312 pivolil k tomu konen král ímský,

ale s podmínkou, že Petr, kdykoliv by ho zase v echách bylo

teba, bezodkladn pichvátá, a tak se mohl arcibiskup ješt

díve, než se zaala výprava moravská, rozlouiti se svým sv-
encem.

Stalo se tak nkdy v polovici dubna, neo dne 20. dubna

Petr projíždl mstekem Borem u Kladrub a v prvních dnech

kvtnových dlel již v Mohui. Ale jeho místo v rad mladého

krále nezstalo prázdno; Jindich VIL si patrn netroufal synka

ponechati bez vdí ruky, beze zkušeného diplomata duchovního,

o knížecí postavení opencho. Biskup eichstáttský Filip z Rath-

samhausenu, bývalý cisterciák, který doprovázel Jana již pi
prvním vstupu do ech, ale pak nkolikráte vážil cestu za jeho

otcem do Itálie, vykonávaje dležitá poslání politická, stal se

nyní jaksi nástupcem mohuského arcitislupa pi dvoe pražském.

On j el tedy s Janem i na Moravu spolu s panem Bertoldem z Henne-

berka a jinými nmeckými dvrníky, jako byl podkomoí Walter

z Castellu nebo oba opatové cistertí, Heidenreich i Konrád,

kteí patrn velmi dbali toho, aby dospívající mladík ani na

chvíli jejich vlivu nebyl odcizen.

Vlastní podnik válený zaal na Tebísku, kde vojsko krá-

lovské oblehlo pevný Ungersberg a dobývalo ho. Pána hradu tu

sice nebylo, ale osmnácte muž z pemcžené posádky bylo na

výstrahu popraveno. Po tomto prvním úspchu zajel si král Jan

v polovici kvtna nejprve na Znojemslo ke pátelské schzce
- \ «'vodou rakouským. Nezdržel se tam však, nýbrž smluviv

*) Petr Zbraslavský klade tažení sice až do ervence, ale sám se pak
opravuje v hlav 112 pi vypravování o zázrané hostii v Ivanicích

,

a listiny (Reg. III No. 76) ukazují, že 5. kvtna král byl opravdu již

v Tebíi.
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s vévodou brzkou schzi další, obrátil se do Brna, aby tam zaídil,

eho bylo teba k úplnému zlomení odporu, který zejména v se-

verních ástech zem mel hlavní ohnisko.

Do Brna byla svolána hotovost celého markrabství a vojsko

královské zesílily nemálo také ety, které do pole postavila msta,
pedevším Brno samo, a havíi z Jihlavska, jejichž umní pcd-

kopnické pak dobré posloužilo proti hradm vytrvale vzdorujícím,

jako byry tebas Raice na Vyškovsku.

Tak rázným opatením urození odbojníci ovšem nemohli

dlouho odolávati; postupn se vzdávali a hledali milosti u mla-

dého krále nebo jeho zástupce, biskupa eichstáttského
;
jenom

nkteí, jako na píklad Artleb z Boskovic, dávali pednost útku
do ciziny.

Tažení mlo tedy plný úspch, ale protáhnuvši se až do er-

vence, pipoutalo k sob pece moc Janovu tou mrou, že vhodná

chvíle k zasažení do vcí malopolských byla vskutku zmeškána.

Krakov padl dne 14. ervna, jak jsme již ekli, do rukou Lo-

kýtkových, který mšanstvo drazn potrestal odntím nkterých

svobod, a eští stranníci v ele s fojtem Albrechtem byli nuceni

prchati do Slezska a do ech.
Pomry moravské byly tak nepochybn vážnou pekážkou

vasného postupu do Polska, ale vedle toho rozhodovaly ješt

jiné, naléhavé otázky, jež vyžadovaly nemalé pée Janovy a zájem

jeho jinam obracely. Bylo to zejména beozdkladné jednání s králem

uherským i s vévody rakouskými, jehož podstatu pochopíme

jen, uvedeme-li tehdejší politiku krále eského zase v bezprostední

souvislost s událostmi, které se sbhly na pd italské a s podnily

jeho otce, Jindicha VII.

Dlouhé a svízelné obléhání msta Brescie v lét 1311 bylo

tžkou zkouškou pro moc krále ímského na poloostrov. Podailo

se mu sice dne 23. záí vjeti triumfáln prlomem v hradbách

do pokoeného msta, ale sebe honosnjší rozhlašování úspchu
toho nezakrylo skutenosti, že dosažené vítzství bylo vítzstvím

Pyrrhovým. Mnoho nejlepšího lidu vojenského zahynulo pod

Brescií, sám bratr králv Walram tam našel pedasný hrob,

a nejedná rytíská eta nmecká, proídlá a unavená bojem ve

výhni italského léta, opustila chvatn tábor Jindichv; tak

na píklad i rakouský oddíl s vévodou Leopoldem. O postupu

k ímu k chystané korunovaci v roce tom již nebylo vbec ei.
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Kruté tresty, jimiž král stíhal pemožené odprce, zmenšovaly

valem jeho oblíbenost, a ghibellini severoitalští jen vlažn jej

podporovali. A tak, když Jindich VII. na konci roku postu-

poval se zteneným prvodem svých vrných pes Pavii do Ja-

,
jevil se mnohým již spíše odvážným dobrodruhem než

velebným vládcem, jakým jej byl uvítal poloostrov na sklonku

reku pedchozího.

Janovští, kteí spolu s Pisánskými v nm vidli vhedný nástroj

] zesílení své moci námoní proti žárlivým sousedm, poskytli

mu ovšem nemalé opory a projevili horliv ochotu, všemožn
podporovati i jeho další postup proti ímu; ale král byl si dobe
vdom, jak vratká je tato základna, a ztrativ v Janov smrtí

vrnou svou družku, královnu Markétu, býval, jak poznamenal

dvrný jeho rádce Mikuláš Butrintský, v lživém a prohnaném

ovzduší vlašském peasto ,,všecek stísnn Ze dumivostí".Mcrnse

d >máhal v Avignone toho, at y mu bylo dovoleno koninu císaskou

pijmouti hned v severní Itálii; papež trval na tom, aty se tak

stalo v ím, a král vidl, že mu nezbývá než proklestiti si cestu

1 vnému mstu izcmím mocných nepátel tosl ánslých.

S horeným úsilím zbrojil tedy v Janov na poátku roku

k výprav té, vyprošuje si v Nmecku nových posil, a vyjednával

i s Jindiichem Korutanským o smír. 1
) Bývalý král eský, který

jakožto pán prsmyku brennerskho ovládal nejkratší spojení

mezi nmeckým jihem a severní Itálii, nel yl k temu neochoten.

Vyslal do Janova tyrolského cisterciáka Hemana ze Stamsu

a jednání pokroilo tak, že král Jindich VII. nkdejšího nepítele

v listinách svých poítal již k milým a vrným knížatm; ale na

1 ( nec vc pece nemla úspchu, a také cd jiných knížat íšských

nepicházelo valn pomeci.

Nkteí, jako falckrabí Rudolf nebo páni z Katzenellen-

togenu a Leiningen, vypravili se sice za králem do Itálie, ale jen

na krátko, a v celku zstávalo spolchlmm jádrem moci Jindii-

chovy sotva na 700 zaalpských rytí. Aragonslý jednatel ml
asi pn.vdu, tvrdil-li pohrdliv, že budoucí císa jest i se svou

d úžinou vlastn holý nuzák. Jindich 1 yl takka veskrze cd-

a
) O jednánítom podal nové zprávy R. Davidsohn v lánku ,,Bci-

ti áge zur Gcschichte des Reichcs aus den Tiro'' - Rechnungsbcl
Mitt. d. Inst. 37, 191.
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kázán na pomoc lombardských a ligurských ghibellin a jeho

postup na Rím na jae roku 1312 se jevil vcí tím odváž-

njší, že mu cestu k sv. Petru tarasila nejen mocná Florencie

s ostatními guelfy stedoitalskými, nýbrž také úskoný král ne-

apolský. Nepátelství krále toho sice nebylo v únoru 1312, když

Jindich VII. z Janova vyjíždl, ješt vcí bez vší zástrky pi-

znávanou, ale sotva kdo o nm již pochyboval.

Robert Moudrý, který od roku 1309 kraloval v Neapolsku,

nebyl panovník przrané a pímoaré politiky. Muž mladý ješt,

který se rád slunil ve své bohoslovné a scholastické uenncsti,

takže vstupoval i veejn na kazatelnu a zstavil potomstvu

hromadu vdeckých traktát, nehodlal nikterak upustiti od snah

svého rodu, smujících k tomu, aby Anjouovci pomocí strany

guelfské dosáhli trvalé nadvlády na poloostrov. Zachovávaje

jakýsi protektorát nad Florencií a skupinou jiných mst to-

skánských, vymohl na papeži, že byl jmenován i správcem Ro-

magn; dosáhnuv signorie v lombardské Alexandrii a Alb, snažil

se podobným zpsobem ovládnouti i bohaté Asti a Chieri, kterážto

severoitalská msta mu byla pak vítaným mostem k starší držav
rodové v jihofrancouzské Provenci. Píchod Jindicha VII. zne-

pokojoval jej však nemálo, hned jak byl ohlášen, nebo bylo zejmé,

že skutené obnovení císaské moci na poloostrov se nesnese

s hegemonií anjouovskou, potísnnou krví Manfredovou a Kon-

radrnovou. Ale pes to prese vše nebylo až do jara 1312 zjevn
piznaného nepátelství mezi Robertem a rodem lucemburským,

nýbrž naopak neúnavn bylo nastavováno jednání o pátelskou

smlouvu a rodové spíznní. Zásluhu o to ml zejména papež

Kliment V.

Papež spatoval v obou mladých panovnících, v novém
králi ímském, jehož volbu byl sám tak úinn podepiel, i v Ro-

bertovi, jehož hostem byl vlastn v Avignonu a kterého tam
sám korunoval jakožto vrchní pán lenní království neapolsl; ého

roku 1309, možnou oporu proti tíživému poruenství krále fran-

couzského. Kdyby jejich vzájemná shoda upravila rozbouené

pomry italské, vrátil by se snad i stolec papežský zpt do íma
a unikl by tak tyranii Filipov, která se i na obecném koncilu

viennském zejm jevila. Proto vyšel z Avignonu plán, aby rod

lucemburský byl sblížen s Anjouovci satkem dcery Jindicha VII.

se synem Robertovým, a aby princezna Beatrix pinesla vnem
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rodu neapolskému íšský vikariát nebo panství jiného zpsobu
nad celým královstvím arelatským, jehož jižní ást, Provenci,

rod ten již ml jakožto ddiné léno íšské.

Taková shoda by byla zajisté podstatn usnadnila úpravu

vcí v Itálii a zárove odpoutala rcd neapolský znanou mrou
od tsného souiuenství se starší vtví Kapetovc francouzských,

která rovnž obracela lan svj zrak k nkterým krajm are-

latským. Než práv proto diplomacie francouzská uinila vše,

aby zkížila plán papežv a ani Jindichovi VII. nebylo možná

obírati se s ním bez vážných rozpak ; vždy nikoliv zmenšení,

nýbrž obnovení impéria bylo heslem, o které se opíral od poátku

své vlády a Robert Neapolský se nespokojoval s návrhy pape-

žovými, nýbrž chtl satkem svého syna s lucembuiskou prin-

ceznou získati i íšské vikáství v Toskán a upevniti tak panství

své v stední Itálii.

Proto nebylo valné nadje na dohodu, a smlouvala-li se vc
ta pes to znova a znova i po píchodu Jindicha VII. do Itálie,

zstával jeho pomr ke králi neapolskému pi tom zahalen v ja-

kési nejasné pološero, které ta i ona strana neupímným jednáním

ješt zhušovala. A neustále ujišoval krále ímského svým
pátelstvím, Robert štval vskutku po stran proti nmu msta
guelfská, snažil se posilovati svými posly jejich jednotu a dodával

jim odvahy i tím, že sám okázale zbrojil, zesiluje lodstvo a nají-

maje do služeb svých houfce námezdné sbi katalanské.

Jindich VII. vdl o tom všem dobe a jeho hnv propukal nkdy
zejm, když dal na píklad odstraniti v Piacenze pamtní sochu

Karla z Anjou anebo zpsobil, že Asti nepijalo neapolského

protektorátu; smlouval se také sám s nepáteli Robertovými,

zejména s králem sicilským Fridrichem o pátelský spolek, ale

pes to jednalo se ješt na poátku roku 1312 dále mezi ním

a Neapolí o zasnoubení, doporuené z Avigncnu, a ve chvílích

dobré nadje vil sám Jindich VIL, že se soupe konen pece
snad neosmlí, zbraovati mu oteven v postupu ke korunovaci

císaské.

Dvra ta poklesla ovšem nesmírn, když pišla zpráva, že

král Robert vskutku vyslal do íma etu jízdní se svým bratrem,

princem Janem, a že se snaží s pomocí guelfských Orsin msto
ovládnouti. Neapolský král prohlašoval sice, že vojsko to vyslal

jenom na uvítanou králi ímskému, nikoliv z nepátelství, vskutku
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i proti ghibellinským Colonnm i proti hrabti Ludvíkovi Sa-

vojskému, kteréhožto ímané si byli na pání Jindicha VII.

a na odporuení papežovo zvolili za senátora, to jest za hlavu

svou. Princ Jan se zmocnil vatikánské tvrti na pravém behu
Tibery, zrádným útokem ovládl i Kapitol a marn dovolával se

Jindich VII. u Klimenta V. rozkaz, jež by neapolské vojsko

pimly k odchodu z íma. Papež horšil se sice zpoátku nad
postupem Robertovým, ale žádaných bull proti nmu konec konc
pece nevydal, podléhaje úinnému vlivu diplomacie francouzské.

Nebo Filip Sliný, vida že stj co stj jest teba zameziti jakou-

koliv shodu mezi krá'em ímským a neapolsbým, radji uinil

papeži po vli v nkterých otázkách, dotud sporných, a vrtkavý-

Kliment V., dosáhnuv tak toho, po em nejvíce toužil, smíil

se s osudem a vzdal se úmysl, které ohrožovaly zájmy
í" ;íncouzsbé.

A tím byly všechny nadje Jindicha Vil. na pomoc z Avi-

gnonu ztraceny; nikoliv podpory, nýbrž spíše obtíží bylo se mu
nadále odtud nadíti a myšlenka, aby spojená síla císaství a pa-

pežství navzájem se podporujících elila pesile Kapetovc,
ztratila veškerou úinnost. Zejm se to ukázalo ovšem tepn
znenáhla, ale Robert Neapolský byl o obratu Klimentov dobe
zpraven a jsa jist, že tím již nerozhnvá papeže, odhodlal se ko-

nen odložiti škrabošku. Jeho bratr, jsa posílen novými etami,

udeil v ím znova na tvrti mstské, kde dotud byli zachovali

vrch stoupenci ímského krále, a prohlásil výslovn, že uiní vše,

al y zabránil korunovaci císaské.

Prohlášení to, které dokonale vyjasnilo stav vcí, bylo ovšem
vysloveno teprve, když již Jindich VIL stál takka ped bra-

nami íma, na poátku kvtna 1312. S nevelikým vojskem svým
a jsa doprovázen kardinály, kteí jej mli s pivolením pape-

žovým u sv. Petra korunovati, projel král tehdy opravdu bez

vážných loj nepátelským územím sienským a táboil na míst,

kde kdysi stávalo Vji, když mu nkteí stoupenci z íma vyjeli

v ústrety s osudnou zprávou. Bylo mu tedy pece teba stet-

nouti se válen se soupeem, který dotud tak záludn byl unikal

jasnému piznání svých úmysl a jevil se /iejm silnjším; ale

Jindich VIL necouvl a nebylo to ani možné. Rím byl v dohledu

a ústup ve chvíli té znamenal rozhodnou porážku i shroucení
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lucemburské.

Proto zajistil si král hned nazítí, dne 6. kvtna, smlým
útokem na milvijský most pechcd pes Tiberu a vtáhl do Rím

za jásotu svých stoupenc, neapolskými útoky zle stísnných.

Byla to ovšem jen mén významná, východní ást msta, kde se

rozložilo vojsko Jindichovo. Ka Kapitolu a v okolních tvrtích

vládli jeho protivníci, kteí mli v ruce své i korunovaní basiliku

sv. Petra, a v následujících dnech a týdnech rozzvuela se v Rím«

divoká vava válená rytíských vojsk, srážejících se znova a

znova v tsných ulikách, barikádami zatarasených, i na vol-

ni jách prostranstvích, posetých troskami starovkých budov.

Jindiichovi VII. šlo hlavn o to, aby se zmocnil Kapitolu,

opevnného sídla správy mstské, a ovšem i v/-*rti vatikánské

na druhém behu eky; nebo kardinály nebylo možno pohnouti

k tomu, aby svolili k provedení korunovace císaské v Laterán

nebo v jiném kostele ímském. Tušili již dobe, jak se znenáhla

v Avignone vítr obrací proti Jindiichovi VIL, a tvrdili, že by jim

bylo teba výslovného povolení papežského k tak podstatné zmn
zvyklostí korunovaních. A proto nezbývalo králi ímskému než

pokoušeti se znova a znova o opanování msta bojem, rváti se

jednotlivé vže feudální nebo o zíceniny Kollosea, a svádti

za nejnepíznivjších pomr s vojskem neapolským a pomocnými

skorý mstské ligy toskánské zápasy tak tuhé, jako byla telr<

šarvátka dne 26. kvtna, pi níž nadarmo zahynulo mnoho jeho

nejlepších rytí i nkolik knížat íšských. Jižní léto pinášelo

zatím vojsku obvyklé nemoci a v samé rad kiálovské ozývaly se

hlasy, jako byl hlas Janovana Spinoly, že jen zázrak boží mže
vc pivésti k dobrým koncm.

Jindich VII. ovšem nespoléhal tolik na zázrak, nýbrž

doufl hlavn v pomoc nepátel Robertových; a tch bylo n-
1 clil ero. Byl tu pedevším Fridrich Sicilský, pán mocného ledstv;

a starý- protivník rodu Anjou, jehož zbrojení budilo v Neapoli

obavy a od nhož mohla pijíti pomoc nemalá, zvlášt

y =e k nmu pidal také starší bratr jeho, Jakub král Ara-

gonský. Proto jednal Jindich VII. usilovn s Fridrichem o spo-

jenectví, nabízeje nyní jeho synovi svou dcerku a snaže se probuditi

staré, ghibellinslé sklony. Neodmítal ani myšleni- y, Ji ni i

ni vele doporuované, aby sám nabídl manželství mladiké
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princezn aragonské, aby jen bylo možná udeiti na západní

pobeží království neapolského spojenc silou námoní janovskou,

pisanskou, sicilskou i aragcnskou.

To bylo vážné nebezpeí pro jádro moci Robertovy. Neapolsl v

král se však zárove obával útoku ješt s jiné strany, totiž nepá-
telství krále uherského, který z Dalmácie mohl pímo ohrozili

behy apulské. Byl Karel Robert, v Uhrách vládnoucí, jediný

syn jeho staršího bratra, pedasn zesnulého, který podle íádu

prvorozenství ml vlastn lepší právo ke korun neapolské a ni-

kterak se netajil tvrzením, že papež vru proti všemu právu

Roberta uznal a korunoval. Neklidné pomry uherské a zetel

na stolec papežský vedly jej sice k tomu, že nevytýkal zatím

nárok tch píliš hlasit, ale král Robert hledl pece s netajeným

strachem k protjšímu behu moe jaderského a byl valn zne-

pokojen, když vidl na píklad roku 1312, že Jakub Aragonský

jedná o satek se sestrou krále uherského. Tu se obával opravdu

mocné koalice, která mohla Neapolsko napadnouti s té i oné strany

práv ve chvíli, kdy boj v ím poutal jeho hlavní sílu; naopak

Jindich VII. ovšem k možnosti té upíral nadji nemalou a hled? 1

sblížení s králem uherským. Nejvhodnjším pak prostedníkem

sblížení toho jevil se mladý král eský.

Z Avignonu psal tehdy dne 12. ervence aragonský proku-

rátor svému pánovi, že klál neapolský nyní bedlivji než Idy

jindy hlídá beh apulských zvlášt proto, že prý Jan eský mtl

nedávno osobní schzi s králem uherským, na níž doš1© k uritém
úmluvám proti Robertovi a které v Neapoli zpsotily velmi

tžké obavy.1
)

Lze viti zpráv té vbec, a jestliže ano, kde a kdy došlo

ke jmenované schzce obou mladých král? Jakési sblížení mezi

dvorem eským a uherským v této dob prozrazuje skutenost,

že král Jan v ervenci pi jednání ve Vídni, jehož se ješt dotkneme,

skuten jmenoval krále uherskho mezi panovníky, s nimiž jest

spiat zvlášt tsn pátelskou smlouvou a proti nimž by nenu hl

L
)
,,Rex Bohemiae, filius imperaloris, liabuit noviter parlamcrtim

et vistas cum rege Ungariae ct erta pacta ct conventiones šunt inna

inter eos et suspicatur, quod, si rex Robertus abesset, terra illa [Apulia]

invadetur per ipsum regem Ungariae, cum in ea se asserat ius habere

tanquam filius primogenilifilii domini Carol i regis quondam; et exhoc rcx

Robertus dicitur esse satis perplexus" (Finke, Acta Aragonensia 1, 320.
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1 rané své obrátiti. To by nasvdovalo pedchozímu nedávnému

jednání vzájemnému, jisté však jest, že se osobní schzka, o níž

d( šlv zprávy až do Avignonu, nestala snadnávštévou krále uherského

napd moravské. Nebof Karel Robert byl na jae a v lét roku 1312

úpln zabaven válkou se syny palatina Amadea, kteí, majíce

ve službách svých také eské dobrodruhy, 1

) kladH zvlášt ve stolici

šaryšské a spišské králi odpor podobný, jako zárove inili od-

í « jníci moravští proti Janovi. Blíže Košice došlo pak dne 15. ervna

mezi nimi a králem dokonce k prudké bitv polní, v níž Karel

Robert rozhodn zvítzil. Listiny zachované z této doty ukazují

nám zejm, že král uherský tedy zem své neopustil, a schzka
byla tedy možná jen, navštívil-li jej Jan v severních Uhrách.

A to jest vskutku dosti pravd podobné. Z druhé polovice kvtna
a až do dne 17. ervna nemáme totiž dokladu, že by byl král eský
trval na Morav, kde nepochybn velení vojenské bezpen po-

nechal zkušeným rádcm, jako byl Bertold Henneberský nebo

pan Walter z Castellu ; zato se však dovídáme,2
) že opat sedlecký

nkdy tehdy pjil králi 100 hiven k zaplacení jakýchsi penz
pro Matouše Trenanského, a jest na snad domnnka, že v dluh

ten upadl Jan, když se bral územím tohoto magnáta k schzce

s Karlem Robertem.

Lze tedy vru uviti zpráv avignonské a pedstaviti si,

že se nkdy poátkem ervna mladí panovníci, eský i uherský,

sešli kdesi na Slovensku k úmluvám, jejichž podklad vysvitni

náležit, zvlášt vzpomeneme-li si, že práv otec odbojných pán
uherských, palatin Amadeus, již roku 1305 nejvíce byl podporoval

Lokýtka pi postupu do Krakovská. Spojiv se pátelsky s Karlem

Robertem, zabezpeil se Jan nejlépe proti tomu, aby se jeho pol-

skému soupei nedostávalo ze sousedních Uher soustavné pomoci,

ale jednal tu zárove ovšem i o možném spoleném postupu proti

kláli neapolskému, což podstatn prospívalo zájmu lucembur-

skému i uherskému v Itálii.

Jízda do Uher byla tak patrn první výlet na pole veliké

politiky evropské, které Jana v dalším vývoji jeho tak mocn
\ ál ilo, a po nm nedlouho následoval podobný výlet druhý,

1
) Karel Robert to vytýká výslovn prav, že odprci jeho

,
,Bohemcs

< ^mplures contra nostram adduxerunt maiestatem" (Fcjér VIII 1,

No. 205, 207).

*) Reg. III No. 107.
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totiž do Vídn, kde se s králem eským potkáváme dne 25. er-

vence 1312, an jedná s vévody rakouskými. Nebo také s Habs-

burky bylo mu znova a znova se smlouvati z rozliných a to

velmi naléhav\'ch píin.

Vztahy syn Albrechtových ke králi ímskému nebyly patme

od nkteré doby zcela beze stín. Dotkli jsme se již toho, že Leo-

pold na sklonku roka 1311 opustil italské bojišt, a význané
i také upuštní od chystaného satku mezi Fridrichem Ra-

kouským a mladou dcerou Jindicha VII. Aspo se Fridrich

práv tehdy jal ohlížeti po jiné nevst z rodu královského a vyslal

v listopadu komtura ádu nmeckého, Konráda zVerbenhangu,

do Ai agónie žádati o ruku desítileté princezny Isabelly, kterou

pak roku 1314 skuten pojal za manželku. A rovnž nepokra-

ovalo ani vyízení spor o rozsah habsburských práv i statku

v Elsasích a ve Švýcarsku, aniž byla skoncována dohoda o spla-j

cení dlužných penz za zástavy moravské, kterou patrn ztžovaly!

i neustálé náky na pohi a niní loupeže a záškodnictva.1
) Bylo tedy'

dosti podnt k nevlídnému naptí a vzájemnému odcizení, které,

hrozilo osudným nebezpeím mladé moci lucemburské. Nebo;

nešlo jen o pomoc vojenskou, které se král ímský ve své tísni

u len íše opt a opt dovolával. Jak snadno vru mohla Jin-

dicha VIL v dobrodružném zápasu o Rm a panství v Itálii,

stihnouti zlá pohroma, a tu tylo zajisté i vlád jeho syna v zemích

eskvch, ješt nedokonale zakotvené, nejnebezpenjší pohržkou'

zjevné nepátelství mocného souseda a bývalého soupee.

Jindich VIL byl si vci té patrn pedobe vdom a za nej-.

úpornjších boj v Itálii obracel se jeho ziak k Vídni s páním, 1

aby uvolnné pátelství s Habsburky bylo pece znova upevnno'

iodinnými svazky. A tebas nebylo již možno pipnouti je k osob,

vévody Fridricha, vyškytaly se tu pece ješt jiné možnosti. Zai

pobytu v Janov ztratil Jindich VIL v prosinci 1311 náhlou

smrtí manželku Markétu Brabantskou a všecek jeho dvr se v zá-

I

6tí obíral otázkou, koho pojme za cho mladý ješt vdovec,

sotva šestaticetiletý. Janovští spojenci mu domlouvali, jak bylo

2
) Dotvká se toho výslovn vévoda Fridrich v listin z 18. srpna 1312

Const. IV o. 1116) mluv o eských nárocích za škody ,,die geschchen

sind ouz unscrem lande ze Osterrich gen Bcheim and gen Mcrchern von

der zit, do wir sprachen ze dem ersten male ze Reygrade mit Johann kunig

ze Bcheim".
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podoteno, aby se ucházel o nkterou z dcerek Jakuba Aragon-

ského a spojením tím získal cenné opery proti neapolsbým An-

jouovcm. Ale Jindich VIL rozhcdl se konen pece jinak.

Habsburkovnu Kateinu, dceru svého pedchdce Albrecht; 1

,

si vyhledí, maje za to, že tím pevn pipoutá k sob i její bratry,

a snažil se zárove rodinný svazek ten ješt dokonaleji utužiti

souasným satkem jiným. Rázný, mladiký vévoda Leopo.d

Rakouský ml podle jeho pání pojmouti za cho Kateinu Sá-

vojsi ou, dcerku z rodu s Lucemburky sešvakeného a tsn spá-

teleného, s Habsburky však ode dávna soupeícího v oblasti zá-

padošvýcarské.

O ten i onen satek usiloval tedy Jindiich VIL, jak Jan

z Viktrinku výslovn dokládá „pro užitek íši ímské z toho ky-

noucí i k upevnní syna svého v království eském", smlouvaje se

na jae 1312 osol n s dvrníkem vévod rakouských, Jindichem

biskupem Kerckým. Do vci té byl patrn úpln zasvcen i Jindiich..

opi t íuldský, jehož král v kvtnu posílal z lialie do ech, aby vedle

jiných rádc íšských byl oporou mladému králi Janovi.

Za pomr tch byla schzka vídenská neobyejn dležitá

pro rodovou politiku habsburskou i lucemburskou a jest škoda,

že se nám o výsledcích jejích dostalo jen velmi kusých zpráv

nkolika listina mi ze dne 25.-27. ervence, náhodou zachovanými. 1

)

O chystaných satcích bylo tehdy dohody opravdu dosaženo

a zpevnní pátelského svazku se projevilo výrazn nadto i zpe-

etním smlouvy o vzájemnou válenou pomoc na dobu ty let

proti komukoliv, vyjímaje zvláštní pátele obojí strany, totiž

krále uherského, markrabata braniborská a vévodu vratislav-

ského se strany Janovy, a vévody bavorské, Rudolfa i Ludvíka,

se strany rakouské. Vzájemná pomoc ta byla v traktátu smluvném

ovšem pesn vymezena: s plnou silcu mla ta i ona strana na

pomoc pispti stran druhé, kdyby rod habsburský nebo lucem-

burský byl ohrožen domácí vzpourou zemských pán anebo

kdyby nepítel zvení útoil na echy, Moravu, Rakousy nebo

Štýrsko. Naproti tomu k tažení Janem chystanému k znovu-

dobytí Krakova mli vévodové rakouští pomáhati jen etou

o 200 tžkých kopích, kdežto s podobnou pomocí ml k nim na-

opak pitrhnouti Jan, kdyby byli ohrožováni ve svých državách

') Nejlépe jsou otištny v Const. IV No. 1110— 11 14
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švábských nebo elsaských. Co bylo tenkrát smluveno o pomoci

habsburské Jindichu VII. do Itálie, nevíme, ale v celku lze hledti

na ervencové smlouvy vídeské jako na kladný úspch politiky

Janovy, podstatn opírající rodový zájem lucemburský.

Zadarmo ho ovšem dosaženo nebylo a zachované listiny nám
prozrazují nejeden ústupek, kterým si rakouští vévodové pojistili

své zájmy.

Tak slíbil Jan, že bude prositi a upomínati otce, aby do šesti

msíc vyídil sporné otázky o rozsahu habsburských držav

a práv v horním Porýnsku podle preliminá uinných již ped
rokem v Brescii, a zavázal se nadto, kdyby se tak pece nestalo,

že sám vc vykoná jakožto íšský viká. Rovnž ml Jindich VIL
do nejbližších vánoc pronésti konené slovo o penzích, které si

vévodové rakouští poítali jakožto zstatek náhrady za postoupení

nárok na zem eské Jindichovi Korutanskému, a král Jan

ml jim peníz ten znova zapsati na zástavních mstech jihomo-

ravských,1
)
jež v rukou jejich dotud byly, a po pípad dchod

z nich plynoucí i rozmnožiti statky jinými úmrn piznané sum
hlavní. Jiné pak artikule smluvní hledly k penzm, jež byli

Habsburkové roku 1310 zapjili rodu lucemburskému k nabytí

ech, anebo které si Leopold vysloužil se svou etou na tažení

italském; tu byla vc aspo z ásti upravena tak, že král Jan,

nemaje hotových penz k splacení, vzal na svj ád nkteré starší

závazky habsburské, jejichž vitelé se dotud byli marn ve Vídni

hlásili o zaplacení.

Tak slíbil tehdy na píklad, že zaplatí za vévody rakouské

opatovi sedleckému 1120 hiven, nebo pánm ze Šumburka tisíc

liber vídeských a 643 hiven eských za pjku, uinnou králi

Albrechtovi roku 1307; Walterovi z Castellu pak zajistil za škody,

jež byl pán ten utrpl pi hájení východoeských mst pro Frid-

richa Rakouského, 800 hiven a 1200 hiven i jeho bratrovi Diete-

genovi, který nemoha jinak splátky dosáhnouti, mocí se byl uvázal

v nkteré švábské statky syn Albrechtových.

*) Zápis ten mél pak býti potvrzen také
,
,mit der lantherren briefen

von Beheim und von Maérihern, di er da gehaben mag ane gewerde"

a nadto bylo ureno, kdyby Jindich VII. snad zemel ped rozsudkem,

že rozhodne tvero zástupc té i oné strany v ele s ubermanem, kterým
ml býti biskup štrasburský, opat fuldský nebo biskup kercký.
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Bylo tedy teba jednání velmi složitého, než bylo možné
vyíditi veškeré vci sporné mezi zájmem habsburským a lucem-

burským pátelskou dohodou, a proto ovšem ani nkolikadenní

pobyt Janv ve Vídni k tomu všemu nestail. Konená úprava

zmatk moravských, kde zatím zástupcové Janovi pokoovali

poslední zbytky odboje, volala sice mladého krále zpt do Brna,

kam si zajel opravdu kolem dne 31. ervence, ale v záptí ml
ve Znojm novou schzi s Fridrichem Rakouským, na níž byly

ádn upraveny zbývající neshody, zejména o škody z pohraniního

loupežnictví.

A tak se piblížil podzim, aniž Janovi bylo vskutku možné
pistoupiti k výprav proti Lokýtkovi, k níž se jeho mysl obracela

od poátku roku 1312 a ke které si ješt v ervenci vymioval po-

moc rakouskou. Jan nejspíše již tehdy však, po pádu Krakova, ne-

poítal tak bezpen s jejím bezodkladným provedením, a na po-

átku záí vc byla vskutku asi úpln odložena, když Jan, vrátiv-

še do ech, byl nucen obírati se na kvap záležitostmi zcela jinými,

které mu ukládalo zmnné postavení otcovo v Itálii.

Byl Jindich VII. zatím dne 29. ervna, v den sv. Petra a

Pavla, v ím mimo nadání pece dosáhl koruny císaské a ohla-

šoval toto povýšení své výmluvnými manifesty, v nichž zejména

s neobyejným drazem vytýkal, že Bh, který v nebesích sám
vládne mocn rozlinýmkrm andlským, žádá toho, aby podobn
i na zemi rozliným národm a skupinám lidským vládl jediný

nejvyšší kníže
;
jen tím se prý „stroj svta projeví zcela dokonalým,

když, pocházeje od jediného tvrce, sven tude správ jediného

knížete a tím zase dosáhne výhod jednoty a pevného míru".

Trvalým ohlasem tchto jásavých a sebevdomých projev
zstalo sice slavné dílo Dantovo „O monarchii", které, jak se zdá,

práv tehdy vznikalo, ale v drsném svtle skutenosti jevil se

podklad jejich opravdu velmi vratkým. Neto nebylo žalost-

njší a podivnjší slavnosti nad korunovaci Jindichovu.
Nedobyli král ímský pes veškeré úsilí své ani Kapitolu ani

posvátné tvrti svatopetrské, kde podle odvkého ádu korunovaci

bylo konati ; byl nucen spokojiti se pece jen basilikou lateránskou,

kde mu kardinálové pod nátlakem zdivoilého lidu ímského, una-

veného bojem o msto a vyhrožujícího hlasit zástupcm pa-

pežovým, nevolky a bez výslovného povolení Klimenta V. vložili

na hlavu korunu císaskou. Falckrab Rudolf Bavorský byl
Šus ta, Dv knihy eských djin II. 11
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jediný svtský kníže íšský v obadném prvodu korunovaním,

který se bral nezvyklou cestou z Aventinu na Lateran, podél

pedmstských zahrad a starovkých rozvalin, a pi nmž jen

pechod pes zbahnilý potok Marranu nahrazoval obvyklý slav-

nostní vstup na most Andlský.

I hostina korunovaní u Svaté Sabiny byla pekažena stelbou

nepátelských katapult se sousedního kopce. Není tedy divu, že

slavnost stíhá] zejmý posmch jízlivých protiník jakožto pouhou

parodii nkdejšího císaství, a že se v jejím smutném lesku neohro-

žený Lucemburk jevil spíše bludným rytíem smutné postavy než

skuteným nástupcem Karla Velikého. Tehdy také mnohým jeho

vrným prvodcm byly patrn již zcela zejmé nesnáze chou-

lostivého postavení v cizím, nepátelském prostedí stedoitalském.

Falckrab Rudolf a jiní zaalpští páni si páli, aby nový císa,

dosáhnuv hlavního cíle výpravy, bez odkladu se vrátil do Nmec
a dalších dobrodružství ve Vlaších vbec zanechal. Naléhali na

nho tvrd ve vci té, ale Jindich VII. nepovolil.

Byl zcela proniknut pesvdením, že prostý návrat do stíz-

livých a chudých pomr nmeckých, kde by se mu bylo dliti

o moc rodovou s dospívajícím synem a sváiti o trosky íšského

statku s nedvivými knížaty, znamenal vskutku piznání život-

ního neúspchu. Vždy nevyjel si jen za titulem císaským, nýbrž

podle vlastních slov chtl „hledati cestu, kterou by bídný stav

svta, zmatenou nestálostí rozliných mocí rozvrácený, došel

znova slávy pevného míru a lod kesanstva mohla po porážce

vší heresie a mohamedánské nevry plachty své bez strachu roz-

vinouti, jsouc zajištna silnou rukou kormidelníka a pevnou

kotvou císaství." A zdálo se mu také neestným vydati své

italské pívržence na pospas guelfských protivník, když mu stále

ješt spojenci tak znamenití, jako byli Janov, Pisa nebo král si-

cilský, nabízeli k dalšímu boji sumy, pevyšující mnohonásob

íšské dchody v Nmcích. Nevzdával se tedy nikterak nadje,

že z neklidného varu pomr italských na konec pece vzejde

slavný zdar tomu, kdo vj^trvá, jsa pevn open o staré právo

a nezdolnou odvahu.

Nemalá ást zaalpských soudruh doléhala na nho ovšem

stále prudeji, aby upustil od další nebezpené sázky, a v chladném

Tivoli, kam se císa se svým vojskem v ervenci byl uchýlil ped

žárem ímským, došlo k pohnutým výjevm, upomínajícím ne-
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málo na známou srážku mezi Fridrichem Barbarosou a Jindichem

Lvem v Chiavenn. Konec konc vc skonila podobn jako tehdy.

Jindich VII. nepovolil a byl pak nucen s bolestí hledti na to,

jak na šest set vybraných rytí jeho vojska, v ele s bavorským

vévodou, obma Delfíny, hrabtem Ludvíkem Savojslým a Ru-

dolfem z Nidau, pes veškeré prosby a hrozty jej opustilo a volilo

radji nebezpený návrat nepátelským krajem k rednému severu,

než další beznadjný zápas v stední Itálii.

Oni zoufali nad úspchem, ale Jindich VIL nikoliv; stj

co stj chtl bojovati dále proti pokryteckému králi neapolskému,

jsa odhcdlán vyhlásiti mu i skutenou válku íšskou a udeiti na

samo království neapolské. Kliment V., který se stále ješt snažil

o smír soupe, to sice zejm zakazoval, ukládaje obema strana m
celorcení pímí ; ale Jindich VIL nevidl jiné cesty ped sebou

a byl odhodlán setrvati pi ní i pes odpor papežv. S proídlým

hloukem svých vrných se nemohl ovšem odvážiti bezodkladného

útoku na jižní Itálii a poznával zárove, chce-H ádn pipraviti

ránu rozhodnou, že nesmí setrvati na míst tak nevhedném a vy-

daném útokm nepátelským, jako bylo nezdravé okolí ímské.

Ustoupil radji v srpnu do Toskány, kde bylo lze zimu bezpenji
pekati a k chystanému útoku na krále Roberta z blízka i z dáli

si zajistiti vydatnou pemoc vysíláním poselstev a jednatel na

všechny strany.

Neohlásil ani chystanou válku ihned, nýbrž vyzval z Arezza

zatím jen krále neapolského slavnostn ped svj soud pro urážku

majestátu císaského a vyjednával také s dvorem papežským

dále, znova a znova se snaže pesvditi Klimenta V. o svém právu

a odvrátiti jej od podpory soupeovy; ale zárove pokraoval

v drobnjší podnicích válených, jež mly seslabiti protivníky

jeho v stedních ástech poloostrova a sloužily zárove k tomu,

aby nebyl nucen s vojskem svým vyjídati po celou zimu vlastní

spojence.

A tak probíjel se císa s družinou svou až do vánoc neúnavn
územím guelfských republik mstských v povodí Arna a podpo-

rován jsa záškodnými houfy pisánských pátel, ohrožoval

zejména hrdou Florencii, Na pravidelné obléhání velikého msta
nebylo sice pomyšlení, ale kraj byl vydatn pustošen, obchodní

innost toskánské metropole podvázána obsazením nkolika pev-

ných míst okolních a na znamení obnovené moci císaské bylo

n*
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zejména na dležitém rozcestí ze ssutin znova zdviženo msteko
Poggitonsi, poboené kdysi guelfy florentskými a nyní obnovené

s význaným jménem „Pahorku Císaského".

Doufal-li však Jindich VII., že takovým sužováním donutí

snad toskánské odbojníky, aby se vzdali spojenectví s králem

neapolským, zklamal se ovšem, nebo stranické vášn, v kraji

tom od mnoha let rozvíené, byly úinnjší než okamžitý zájem

hospodáský. V urputném drobném boji císa sám se ocital ne-

jednou v postavení vru tžkém; tak zejména na poátku íjna,

když ped Florencií ochuravl, až života jeho bylo na mále. Tehdy

ležel v horece po nkolik dní ve voj enském ležení nemaje k ochran

své než ti sta rytíských kopí. Jindy zase postavili Florentí

proti nmu do pole znanou pesilu lidu vojenského, najatého

i v mstech zdviženého, ale v každé tém šarvátce ukázala se tu

naprostá pevaha otužilých rytí porýnských proti patricijským

synkm florentským a sienským, kteí v pozlacené zbroji na drahých

koních vyšoeni podle slov Petra Zbraslavského prý na válku

hledli stejn jako na slunce. Tšili se zní, ale slzeli, kdykoliv se

do ní opravdu zadívali.

Vlaši jevili se v bojích tch vbec vojáky velmi nespolehlivými

a se smíchem vypravovali našemu kronikái poslové z ech,

tehdy k císai vypravení, jak jednou na dvacet tisíc pisanských

domobranc si netroufalo nepátelským územím piraziti k Jin-

dichovi VIL, dokud jim neposlal vstíc hrstku svých osmdesáti

osvdených rytí.
V hluných tch šarvátkách, poskytujících tohaté koisti,

ukájel tedy císa vrchovat dobrodružné sklony své rytíské duše,

odporem trpce podráždné, ale zárove bylo mu se vším úsilím

peovati o to, aby diplomatickým jednáním pipravil rozhodncu

ránu pro chystané jarní tažení na Neapol, na nmž závisel jeho

osud. Uzavev konen pevnou úmluvu s Fridrichem Sicilským,

utuženou satkem královských dtí a upravující hned i budoucí

rozdlení království neapolského, mohl se nadíti zejména na moi
vydatné posily a také na penzích se mu dostalo ze Sicílie již ped
koncem roku 1312 znaných hotovostí, jež mu umožnily splácení

dlužného žoldu nespokojené polní obci. Open jsa o lostvo sicilské,

janovské a pisánské, jemuž ml král Fridrich veleti jako doživotní

admirál svaté íše ímské, ovládl císa vskutku moe západní ; slibo-

vaná pomoc z Uher by se byla snad také na Adrii objevila v nepro-
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spch krále Roberta. Ale nejdležitjší tylo pece, aby ztenené

jádro rytíského vojska bylo ze Záalpí doplnno vas novými po-

silami, a toho dosáhnouti se zdálo císai možné jen novou, slavnou

\ýzvou íšské hotovosti, která by uinila pomoc proti neapolskému

králi mravní povinností všem knížatm a lenníkm íšským.

O vci té jednal Jindich VII. tu i onde již od své korunovace

ímské, obecn úmysl svj však provedl teprve na sklonku roku,

1 dy se z jeho ležení v San Cascianu na všechny strany, jak do

Nmec tak do Lombardie a království burgundského, rozlétly

listy, dtkliv žádající všech len íše, aby do dne 1. kvtna 1313

pirazili k císai „osoln se slušným prvodem zbrojným" ; s jejich

radou a pcmocí hodlá prý pokoiti italské relelly, a nov upraviti

ád veškerého kesanstva a práva íšská v zemi obnoviti.

Ve výzv své vytýkal Jindich výmluvn dležitost okamžiku

toho pro est svaté íše a hrozil neposlušným ztrátou lén, ale vdl
o\šem dobe, že pouhá slova sebe dtklivjsí nestaí k probuzení

zájmu knížat na vzdálených záležitostech a že u pemnchých
Inde svrchovaným úspchem, dosáhne-li na místo vojenské pod-

pory aspo jakéhosi vylupu na penzích. Proto cd poátku rokul313

vysílal také rozliné dvrníky k osobnímu vyjednávání do jed-

notlivých kraj íšských, aby se smlouvali o pomoci s pány a msty
íšskými, dávaje jim právo, aby zastavovali íšské stati y a práva,

anticipovali dan židovské i jiné a také inili sjednání o žold

s nmeckými kapitány námezdnými. Tak šel do Burgundska
osol ní léka císav, Petrus de Ecr.a, 1 dežto na Horní Rýna do

Švábska byl poslán kostnický kapitulár Heiman ze Stockachu;

a v instrukcích tchto i jiných posl jeví se chystaný podnik

proti Neapolsku pravým kížovým tažením, kterým se snažil

neúnavný Lucemburk vzkísiti k nelývalé úinnosti zrezivlé

lenní ústrojí íšské.

S jakým úspchem se potká snaha ta, bylo ovšem nejisté,

ale zcela nepochybn mnoho záleželo na tom, uiní-li také syn

císav, esly král Jan, jakožto pední kníže a generální vil á
íšský vše, co bybylo úmyslm otcovým prospch. Jindich Vil.

to dobe vdl a jeho zrak se upíral draznji než kdy ped tím

k echám s nadjí, že nejen pi jednání o pcmoc íšskou z Nmec
nalezne v Janovi nejúinnjšího povzbuzovatcle a prostedníka,

nýbrž, že mladý král sám v ele znamenitého vojska vytrhne

do Itálie. Toho žádal císa výslovn, nedra je nebezpeenstcv,
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kterým jediného synka svého vydává, a šlo o to, nenarazí-li pání
jeho na vážné pekážky.

Máme zejmé doklady toho, že dvr pražský i za pobytu

císaova v Toskán ml s Jindichem VII. neustálé spojení roz-

linými posly. Tak na píklad nkdy v listopadu 1312 v ležení

u San Casciana dleli pražští patriciové Efcerlin od Kamene a Fricek

Kohot, jimž obec pražská byla nucena na cestu tu poskytnouti

píspvku 250 kop; ti pak po echách rozšíili úžasné zprávy

o udatenství vojska císaského v drobné válce s Florentskými.

O nco pozdji vyslal Jan k otci zase svého lucemburského dvo-

ana Jana de Oschen, pána z Jemappes, který na podzim 1312

ješt pebýval na dvoe pražském, ale v lednu roku následujícího

se objevuje již v Pise.

Byli tedy v echách zajisté dobe zpraveni o úmyslech cí-

saových, ale není jisto, souhlasili-li všichni rádcové mladého

krále s chystaným velikým útokem na Neapol a schvalovali-li

italské dobrodružství Jindichovo, zvlášt když císa žádal, aby

se i jeho syn s íšskou výzvou k nmu osobn vypravil. Bylo pece
na pováženou vydati zárove život otcv i synv tolikerému

nebezpeí ve vzdáleném kraji a v boji, s nhož papež tak usilovn

srážel a jehož nešastný výsledek mohl vážn ohroziti i mladé

panství rodu lucemburského v zemích eských.

Podrobnosti jednání ve vci té mezi Prahou a Toskánou

nám sice unikají, ale nejspíše se nkteí z íšských poruník
Janových vskutku nikterak netajili svým nesouhlasem vi po-

žadavkm císaovým. Slibovali aspo pozdji král Jan, do Itálie

odjíždje, panu Bertoldovi z Henneberka závazn ochranu proti

možnému osoení jeho u Jindicha VII. a zvlášt význané jsou

i dopisy, jimiž se sám císa v lednu 1313 obracel k cistercským

opatm, Konrádovi Zbraslavskému a Heidenreichovi Sedleckému,

a které zbraslavský kroniká s chloubou vepsal do své kroniky.

V nich prosil Jindich obou duchovních velmož velmi dtkliv,

aby se moudrou radou a vlivem svým, napomínáním a pesvd-
ivými dvody, snažili vymoci osobní úast Janovu na výprav.

K takové prosb by byl patrn sotva ml dvod, kdyby se ve vci

té nebyl ozval na dvoe pražském zjevný odpor.

Bucf jak bud, vskutku se císai stalo po vli a v dob, kdy

Jindich VII. psal eským opatm eené dopisy, byl Jan vskutku

již rozhodnut pro výpravu a piioval se zárove i v íši o to,
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aby dosáhl doprovodu co nejetnjšího se stiany sousedních knížat.

Svolal ke dni 6. ledna 1313 slavný sjezd íšský do Norimberka,

na nmž se podle pozvání mlo sice jednati pedevším o novém
obecném míru zemském v Nmcích, ale ovšem i otázka íšské

hotovosti proti králi neapolskému a jeho spojencm pišla na

petes.

Jsa obklopen stkvlým prvodem, v nmž vedle íšských

rádc byl také biskup pražský Jan z Dražic s nkterými pány

eskými a bohatí patriciové pražští,1
) setkal se Jan tehdy v Norim-

berce s dosti etnou spoleností knížecí. Oba bavorští vévodové,

Rudolf i Ludvík, dostavili se tam pes obnovené vzájemné nepá-
telství; s Petrem Mohuským pišel arcibiskup kolínský Jindich

a vedle toho i nkolik jiných biskup íšských, kdežto druhá kní-

žata, jež pijíti nemohla, byla aspo zastoupena posly. Jednání

norimberské se pak protáhlo až do prvních dn února 1313, takže

úastníkm sjezdu byly ješt pedloženy císaské mandáty z po-

lovice prosince, dovolávající se tak naléhav obecné pomoci íšské.

Podle zprávy kroniky zbraslavské pijali je všichni bez od-

poru, pislibujíce poslušn úast na žádané výprav, ale vskutku

se vc patrn neobešla bez mnohého vyjednávání Janova s jedno-

tlivými knížaty a podobné vyjednávání vedlo pak krále eského
po skonení sjezdu norimberského i ješt dále do jižních Nmec.

Nalezámef ho kolem dne 20. února2
) v Augšpurce, kde se sešel

s novým arcibiskupem salcburským Weichardem z Pollheimu,

a odtud si zajel až do Kostnice k osobní schzce s Leopoldem

Rakouským, který se tehdy práv zdržoval v starých panstvích

svého rodu ; s ním bylo tu pak úspšn dojednáno to, co vídeská
schze roku minulého byla již pipravila. Aspo v Janov jásali

v beznu 1313 straníci císaští nad uritou zprávou, že mladý král

eský spolu s Leopoldem nejdéle do dvou msíc pijdou do Itálie

s náležitým vojskem rytíským, nejmén tisíc kopí silným, a že

x
) Dokazuje to náklad 88 kop vydaný obcí pražskou na poselství

to (Reg. III No. 55), ale urité tvrzení Tomkovo (Dj. Prahy I 495), že

leny poselstva byli Eberlinod Kamene a Ota Vigolais, jest mylné, nebo
zmínka, o níž se tu Tomek opírá (Reg. III Xo. 1 14), hledí vskutku k pobytu
mšan pražských v Norimberce v íjnu 1310.

*) Nikoliv již dne 5. února, jak by bylo teba za to míti podle
listiny s tímto datem otištné v Reg. III No. 126, která vskutku
rleží až k 21. únoru (viz Const. IV, No. 1135).
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pivedou s sebou zárove Jindichovi VII. mladou nevstu,

Kateinu Habsburskou.

To byl patrn ohlas jednání kostnického, pi nmž stálým

prvodcem a hlavním rádcem Janovým byl Filip, biskup Eich-

státtský, který mu již déle roku diplomatickou zkušeností svou

vbec nahrazoval Petra Mohuského, píliš zabaveného péí
o své vlastní knížectví duchovní, a ml eského krále také pro-

vázeti do Itálie.1 ) V dubnu vrátili se oba pes Norimberk do ech
a Jindich VII. kojil se nadjí, že syn jeho se mu vypraví opravdu

co nejdíve na pomoc. V dve té uinil poslední krok, s nímž

dotud byl pece otálel: v Pise na veejném námstí vynesl

slavnostn konený rozsudek a klatbu íšskou nad Robertem

Neapolským, zbavující jej veškerých lén, titul i statk a cd-

suzující k téže smrti meem, jakou jeho dd byl zpsobil

Konradinovi.

Tím padly kostky neodvolateln, nebo bylo zjevné, že de-

monstrací pisanskou císa perval také veškeren pátelský styk

s dvorem papežským, válku neapolskou mu výslovn zakazu-

jícím. Zápas, dotud jen pipravovaný, zaal se vskutku a výsledek

jeho závisel opravdu na tom, nebude-li nadje císaova na pcmoc

synovu zklamána. Vdli to i jiní, na píklad janovský státník

Kristián Spinola, který zcela oteven piznával, 2
) že plné vítzství

Jindichovo jest zajištno jen, pijde-li král eský vas; ne-li, tu

že naopak zhouba císaova jest jistá. Proto pochopíme nedokavost,

s jakou tehdy Jindich VII. oekával dalších zpráv z Nmec,
kam za urychlením pomoci vyslal na konec ješt svého bratra

Balduina revirského, a zídka kdy se obracely vzdálené kraje

k Praze s takovým naptím jako tehdy.

x
) Proto si vymohl na Janovi jakožto vikái íšském již naped

moratoriumna ochranu proti svým etnýmvitelm, zejména židovským,

a jiné výhody, jež mu Jan udlil výslovn vytýkaje, že biskup ..continue

nostroassistit lateri, laborum nostrorum in commissa nobis per Alem-

maniam vicaria sit particeps et cum eo nostre gubernacionis et sollici-

tudinis onera parciamur" (Const. IV No. 1135, 1136).

l
) V dopise králi aragonskému ze dne 23. dubna 1313 (Finke 1,331),

kde se praví doslovn , , ln hoc vero pendent finaliter imperatoris íacta ,

quod, si gens, de qua dicitur, venerit, prout nunc apparet, cmnium victor

erit; si vero non venerit, eius íacta pro nichilo reputantur. usque nunc

autem Deus ei maximám gratiam condonavit."



169

Byla to vskutku dležitá chvíle jak v djinách rodu lucem-

burského tak i v djinách jižní Evropy vbec, a jest škoda, že

prameny naše neosvtlují vcí tehdejších tak, abychom mohli

pln a urit poznati, pro se pomoc tak žádostiv pivolávaná

tak neobyejn opozdila a pro zejména Jen po svém návratu

z íše déle ty msíc setrval v echách a do Itálie se vypravil,

až když již bylo vskutku pozd. Kápadné prodlení to lze vysvtliti

jen domnnkami více mén pravdpodobnými, a zejména snad

i úsilím, které tehdejší politika papežská rozvíjela proti Jindi-

chovi VII. a jímž podstatn ochromila ochotu íšských knížat

vi nmu.
Vidli jsme, jak stále tžší a tžší stíny zachmuovaly vzá-

jemný pomr Klimenta V. a Jindicha VII. Vrtkavý papež, který

pvedn s tak upímnou pízní byl vítal úspchy nkdejšího hra-

bte lucemburského, vida v nich úinnou oporu proti tísnivé

nadvlád krále francouzského, zmnil náladu svou rychle, jakmile

poznával, že nový císa není dosti povolným nástrojem k dosažení

žádoucího cíle. Jindich se nespokojil s úkolem prostého pacifi-

kátora, umožujícího papežv návrat do íma nezištným urov-

náním zmatk italských, nýbrž rychle se stotoínil se stran u

ghitellinskcu a stále více prozrazoval touhu po vydatném obno-

vení pokleslých práv impéria v Itálii. Takový panovník nemclil

zstati trvale pítelem papežovým, zvlášt když se nedovedl

smírn vyrovnati ani s jeho neapolským chránencem a na místo

ústupk, k nimž stolec apoštolský vybízel, zjevným bojem jej

hodlal potíti a s ním veškerou stranu guelfskcu.

Avignonské dipkmr.cii neušlo zajisté, že se císa horliv

smlouvá s Fridrichem Sicilským, starým nepítelem církve ímské,

o rozdlení Keapolska, léna papežského, a že, zdob prapory své

obrazem hlavy Konradinovy, vystupuje jakožto skutený nástupce

plemene „zmijí štaufsl ých."

Proto nebylo potebí ani soustavného nátlabu diplomacie

francouzské, která o\Šem uinila vše, co bylo v jejích silách, al v

zkalila pomr mezi papežem a králem ímsbým. Kliment V. hrál

sice dále úlohu nestranného prostedníka, jenž chce vší silou

zabrániti novému zhoubnému boji v Itálii, ale iny jeho dosvd-
ovaly stále výmluvnji, že stojí na stran Robertov a Že se piiní

všemožn, aby cd nho nebezpeí cdvrátU anebo aspo otupil

úinnost zíraní císaských.
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A tak ocital se Jindich VII. znenáhla s papežstvím v rozporu

tak zjevném, že na poátku roku 1313 již jen lehký pláštík diplo-

matických zdvoilostí ješt zakrýval skutený boj a na sešeeném
obzoru nkdejší dobré shody se všech stran se kupily zásadní

spory. Kurialní kanonisté, podporovaní dvorskými právníky

Robertovými, stlaují opt v bitkých úvahách scholastických

všemožn dosah moci císaské a utkávají se v obšírných polemikách

s nadšenými obránci moci císaské, v jejichž pední ad stanul

veliký básník florentský se svým slavným traktátem „O mo-
narchii".

Pod vlivem hornoitalských právník ghibellinských JindichVII.

snaží se naopak zásadn zeslabiti své závazky aprobaní a koru-

novaní vi papeži a když Kliment V. slavnostní bullou, a
pímo císae v ní nejmenuje, klatbou ohrozil každého, kdo by se

odváži] útoku na Neapolsko, nedal se JindichVII. projevem tím

nikterak zviklati a odpovdl vzdorn slovy takka kacískými:

„Ježto Bh jest s námi, ani papež ani církev jeho nás neznií;

jen když proti Bohu se neprohešíme".

Takto dozrálý nový zápas mezi panstvímsvtským a duchovním

nepispíval zajisté k tomu, aby duchovní knížata nmecká, o nž
se moc lucemburská dotud byla pedevším opírala, s píliš ochotnou

horlivostí sbírala žádané ety k jízd italské, a v Avignonu pe-

ovali piln o to, aby ani králi eskému nebylo snadné pekonati

tuto nechut. Nesnáze vzrstaly však i z jiných píin. Tak se

dovídáme, že Eberhard Virtemberský, stížený íšskou klatbou a

stále ješt zneklidující jihozápadní Nmecko drotnou válkou

s fojtem dolnošvábským a sousedními msty, byl penzi toskán-

ských guelf hojn podporován,1
) a zárove ohrožovaly mír íšský

i jiné sváry svtských knížat.

Zejména byl na pekážku prudký spor o rodinné državy

mezi bavorskými vévody Rudolfem a Ludvíkem, znova a znova

propukající. Jan sice, jakožto viká íšský hned pi lednovém

sjezdu v Norimberce se snažil jej urovnati, ale teprve v ervnu
byl spor ponkud zmírnn doasnou dohodou, a to, jak se zdá,

x
) Davidsohn, Gesch. von Florenz III 528 tvrdí také, že vlivem

penžník florentských byl tehdy i Jindich Korutanský odveden od
smluveného smíru s Lucemburky a od úmyslu, poskytnouti pomoc Jin-

dichovi VII.
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pedevším piinním hlavního rádce Janova, biskupa eichstatt-

ského. V záptí však bavorští brati sotva smíení byli strženi

do jiného sváni, totiž s Habsburky, kteí jim popírali výhradné

právo poruenské nad dosplými synky dolnobavorských vévod

Štpána a Oty; a tak nepestávalo v celém tém jižním Nmecku
válené naptí a neklid sotva píznivý rychlému sebrání íšské

hotovosti, jemuž ovšem pekážela také pirozená liknavost tehdej-

šího zbrojení vbec, žádajícího pelivých smluv o žold a záruk

jednotlivým hejtmanm námezdným, spojených namnoze se slo-

žitými operacemi úvrními.

Tak vidíme na píklad, jak zástupce císav verbující ve

Švábsku, Heman ze Stockachu, s pomocí íšských fojt Dietegena

z Castellu a Jiího hrabte Veldenzského teprve v kvtnu a v ervnu
po dlouhém smlouvání dosahuje nkterých penžitých píspvk
od mst íšských a židovských obcí, a zástavou rozliných práv

císaských láká drobné pány íšské do vojenských služeb podobn,
jako to v téže dob se zdarem ješt menším inil v sousedním

Burgundsku jiný jednatel Jindichv, Petrus de Bona.

Penžní otázky byly jist vbec znanou brzdou bezodkladné

výprav, na niž císa tak nedokav naléhal, a není vyloueno,

že i u samého Jana Lucemburského sebrání nutného nákladu

psobilo nemalé obtíže. Nebo rozliné náhcdné zpráviky nám
prozrazují, že penžní pohotovost jeho v dobách tch vbec ne-

nebývala valná.

Hned na podzim 1312, když se vracel z Moravy do ech,
byl Heidenreich Sedlecký nucen elecT jeho i královninu v Brn
vypláceti z drobných dluh, aby slušný odchod její byl vbec
možný, pi emž ovšem bystrý opat, který vysoké úroky dovedl

i tu zakrývati prhlednou rouškou nákupu a prodeje drahého

sukna yperského stejn obratn jako souvcí lichvái mstští,

neopomenul toho, aby si nedal v záptí služby své platiti také

získáním cenných výsad pro svj klášter. Vedle bohatých cister-

ciák byla pak ovšem i obec pražská stále ješt pední studnou,

do níž král sahával v okamžicích tísn. Tak vymohl na ní Jan,

jedva se z Moravy vrátiv, na konci záí 1312 dar 400 kop, který

obce jen se škodou sta šedesáti kop na úrocích tak rychle sehnala,

jak toho král žádal, jsouc nucena mimo to na sebe vzíti i jiné ješt
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menší povinnosti, aby zvlášt neodbytní vitelé Královští tyli

uspokojeni. 1
)

Mezi tmito viteli královými pak nad jiné naléhavým se

jevil pan Jindich z Lipé, nejvyšší maršálek, který ml za ko-

morou královskou vedle starších nedoplatk z doby pemyslovské
a korutanské ješt znaný peníz, vydaný roku 1311 v úad pod-

komoském. Jindich patrn drazn upomínal o to, aby s ním
byl uinn konený úet a piznaný dluh co nejrychleji splácen.

Na poátku íjna 1312 k tomu vskutku došlo, ale dohody bylo

dosaženo teprve zvláštním soudem rozhodím, jemuž jakožto uber-

mani pedsedali odborníci ve vcech penžních zvlášt povolaní,

opat sedlecký i zbraslavský; král sám tu byl zastoupen panem
Bertoldem z Henneterka a Waltrem z Castellu, strana protivná

pak panem Vítkem z Landštýna a Fridušem ze Smojna. Na tomto

soud teprve dlouhým smlouváním byl stanoven nárok pán
Jindichv na 6000 hiven, které mly býti týdenními splátkami

po 50 hivnách z urbury kutnohorské znenáhla umocvány.
Veškeré tyto úvrní episody nesvdí o tom, že ty finanní

pomry Janovy na poátku roku 1313 byly bývaly valn pí-

znivé. To si snadno vysvtlíme, nelo ani nejpelivjší vláda nebyla

s to, aby rázem zhojila tžké rány, které státnímu hospodáství

zemí eských zpsobila pohnutá doba prvního desítiletí 14. vku
a hlavn zmatky doby korutanské. Dojem ten posilují ostatn

i jiné podrobnosti. Tak se dovídáme z listiny královské, vydané

nedlouho po návratu z íše v kvtnu 1313, že Jan dal svému bý-

valému protonotái, ezenskému biskupovi Mikuláši, povolení,

aby si vykoupil od žid ezenských nkteré korunní klenoty

eské, zejména zlatý kíž s ástekou deva z kíže Kristova.

Klenoty ty byly v dob Jindicha Korutanského zastaveny praž-

ským Velfovicm, kteí je pak pi pádu svého ochránce zašan-

troili do ezenskho ghetta, a Jan poítal patrn až do té doby

s jejich vyplacením; nyní však, chystaje se k výprav, vzdával

se nadje té, což zajisté osvtluje stav jeho pokladnice stejn

!) Tak zaplatila za krále tehdy Janovi Kolmarskému 190 kop

groš za prostednictví ezenského kupce Frumolta, který si však za to

poítal úrok velmi vysoký ; totéž inili ostatn i patriciové pražští Konrád

z Chebu a Hilprand Ziflinger pi svrchupsancm daru 400 kop, který králi

vyplatili, pijavše za to od obce 560 kop na dchodech ungeltu vinného

(Rcg. III No. 114).



význan, jako úsilí, jímž na Pražanech vynutil tehdy nový dar

tisíce hiven, slituje jim svotodu od všech dávek na plná dv
léta.1

)

V pípravách tch úpln minula první polovice roku a valn
pokroil i msíc srpen, než mohl král Jan konen rozvinouti své

prapory, aby vytáhl s brannou družinou svou otci na pomoc.

Nemalou pak starostí ped odjezdem byla ovšem i úprava vlády

v echách i na Morav za nepítomnosti panovníkovy, jmenování

hejtman, kteí by na jeho míst peovali o mír a ád zemský

i o to, aby doba, kdy král dlel v dalekém kraji, se snad nestala

dobou skuteného bezvládí. Poslední Pemyslovci v takových

pípadech zpravidla nesvovali otže moci rukám domácích vel-

mož, nýbrž mli za vc bezpenjší, mohli-li plnomocným kapi-

tánem v zemi uiniti spolehlivého cizince. Také Jan si vedl podobn,
ustanoviv ped svým odjezdem zemskými hejtmany v echách
pana Bertolda z Henneberka, na Morav pak pana Waltra z Ca-

Stellu. 2
)

Oba tito drobní dynastové íšští požívali patrn jeho úplné

dvry, Walter jakožto dosavadní správce komorního hospodá-

ství v echách, Bertold pak jakožto poruník, doporuený Janovi

otcem, a mocný rádce, který skoro tíletým již pobytem v echách
se všemi záležitostmi zem byl dokonale obeznán en a nl povst
muže neobyejn rázného i rozšafného.

Pán ten neuvázal se ovšem v odpovdný úad bez podmínek.

Xcní teba neviti tvrzení Janovu, že tak uinil až na jeho mnoho-
násoné naléhání a po nkterém zdráhání. Bylo Bertoldovi,

jak ukazují jeho listiny, zárove peovati onejednu svízelnou zále-

žitost vlastních držav rodových v Pomohaní a Durynsku, kam
asem z ech zajíždl, a úkoly, které mu správa ech za nepí-

tomnosti královy ukládala, nebyly jist snadné, tím spíše, že mu
Jan zárove svil i péi o své nároky v Polsku, od nichž zásadn
nemínil ustoupiti. Proto pijímaje ,,provisi a gubernaci otojího

x
)
Slib nebyl pak ovšem dodržen a obec pražská vedla náek na to

ješt roku 1319 (Reg. III No. 504).

) O ustanovení Bertoldov nám dává spolehlivou zprávu listina

Janova ze 17. srpna (Const. IV No. 1148; u Emlera, Reg. III No. 154,

jest listina ta nesprávn položena ke dni 1. záí) ;
pro pana z Castellu se

podobné ustanovení nezachovalo, ale jeho hejtmanování na Morav jest

doloženo pozdjšími zmínkami, na p. Cod. dipl. Mor. VI No. 127.
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království" vymínil si Bertold, že se mže úadu tez odporu vzdáti

již o píštích vánocích, a že tak mže uiniti i diíve, bdyby mu
Jan nebo otec jeho plnou moc jakkoli chtli zkracovati neto

neposkytli slušné náhrady škod, které ty v jejich službách utrpl.

Takovou náhradu útrat a možných ztrát zaruoval Jan
ovšem jménem svým i otcovým zvláštními listinami také tm
rádcm íšským, kteí byli ochotni doprovázeti jej na tažení

italském, jako b}'l zejména pan Filip z Falkenštejna nebo krá-

lovský hofmistr Jindich z Weilnau, a nelze pochybovati o tom,

že podobné sliby si vymohli také etní páni eští a moravští,

kteí se nkdy kolem dne 20. srpna vydali s králem z Prahy na

dalekou pout.

V družin Janov nebyli ovšem jen bojovníci; také nkteí
duchovní provázeli krále. Pedevším Filip biskup Eichstáttský,

jeho hlavní rádce, ale vedle nho i opat zbraslavský Konrád se

svým vrným prvodcem Petrem Zitavským, pozdjším kroniká-

em. Tento nám zachoval pak dosti podrobnou zprávu o tom, jak

se tažení bralo nejprve k Norimberku, kde k eské výzve pirazil

lid Fridricha Hohenzollersbého, Ludvíka z Oettingen a jiných

menších hejtman sousedních, a kde na Jana ekal také jeho

bývalý protonotá, Mikuláš biskup Rezenský. Kychlými pochody

brala se výprava odtud dále Švábskem pes Ulm smrem
na Curych k obecnému srazu všech et nmeckých, jež mly pro-

niknouti jediným proudem pes prsmyk svatogotthardský do

roviny lombardské.

Hlavn byl to sbor rytístva porýnského, v ele s Petrem

Mohuským a Balduinem Trevirským, pod jehož ochranou pi-

vádla matka Jindicha VII. mladou vnuku svou sicilskému

ženichovi. V Diessenhofenu u Saíhus již na n ekal Leopold

Rakouský se svou etou a se sestrou Kateinou, urencu samému
císai v manželství. V prvních dnech záií byly všechny tyto skupiny

vojenské nedaleko cíle; poiýnští kurfiti se blížili prý již Basileji 1

)

x
) Tvrdí tak aspo Matyáš Neuenburský (Bohmer, Fontes 1, 186);

zprávu jeho by bylo ovšem možno uvésti v pochybnost skuteností, že

Petr Mohuský, vraceje se do svých zemí, dne 12. záí byl již Dieburce

poblíž Mohanu. Tak daleko by byl v dob tak krátké sotva dojel, kdyby

j ej byla zpráva o smrt i císaov došla ped samou Basilejí. Snad vskutku

pokroil tak daleko jen pedvoj porýnský, kdežto knížata sama, za vojskem

se berouce, zstávala ješt kdesi na Stedním Rýn.
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a král Jan dospl dne 10. záí do kláštera Hohenbachu blíže Bibe-

rachu, když tu rázem postup všech zastavila zdrcující zpráva,

že císae, jemuž zaalpské rytístvo pinášelo rozhodné vítzství,

již není mezi živými, že zemel dne 24. srpna v Buonconvento

blíže Sieny.

Zpráva se zdála neuvitelnou, ale brzy nebylo lze o ní po-

chybovati, nebo spolehliví poslové pinášeli pcdrotné vylíení

posledních in a strastí Jindichových. Oekávaje píchod slí-

bených vojsk z Nmec, odkládal císa z msíce na msíc poátek
tažení a chlácholil rozlinými slity italské spojence, právem již

netrplivé. Na poátku srpna však další odklad nebyl již možný,

nebot chtla-li strana císaská užíti proti Neapoli své námoní
pevahy, nesmla vykávati až do podzimních bouí. Fridrich

Sicilský udeil na Calabrii, galéry janovské a pisanské spchaly

mu na pomoc a Jindichovi VII. nezbylo, než aby s nevelikou silou

vojenskou, kterou ml, se boje rovnž úastnil a zaal útok na

Neapolsko se severu. Osmého srpna vytáhl do pole smrem k ímu,
utšuje vrné Pisanské, kteí byli podle slov Spinulových ochotni

obtovati za nho i ženy a dti, tvrzením, že král eský s velikým

vojskem jest již v Horní Itálii ; že tedy pijde jist v as k rozhodným
srážkám.

Klamal-li nadjí tou jen ghibellinské spojence neto sncd

i sebe samého nevíme. Jist však vdl, že se odvažuje podniku

velmi smlého a takka zoufalého; maje etné nepátele horno-

italské v týle a nepokoenou Florencii v boku, bral se s malým
a nevaln spolehlivým vojskem k jihu v dob, kdy stedoitalský

kraj jest žhavou výhní a malarie si žádá nejvtších obtí. A tento

nepítel zahubil jej vskutku díve, než došlo k vlastnímu boji.

Neminul ani msíc a zoufalá družina vracela se do Pisy zpt s jeho

vychladlým tlem, práv ve chvíli, kdy tam pistál se stkvelou

družinou král Fridrich Sicilský, doufaje, že se tu setká s mladou
nevstou svého syna a jejím bratrem, králem eským. Místo nich

mohl tu uvítati jen rakev Jindiche vu.

Jako oslnivý meteor prolétl Jindich VII. krátkou dobou

své panovnické slávy letem tak spádným, že djepisci jest tžko
íci, kolik osudové nutnosti a kolik náhodného nezdaru bylo v jeho

náhlém konci. Vytkli jsme již nahoe, jak bytost prvního panovníka

lucemburského vyrostla na rozhraní dvojího svta, románského
i germánského, jak se dotýkala svými koeny té i oné pdy, a že
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nebyly to jen vybledlé upomínky na slávu nmeckých císa,
jež jeho ctižádostivého ducha hnaly do dalekého, jižního kraje.

Spíše smlá útonost souvkého ovzduší francouzského jej nutila

k tomu, že hodlal odvážným nábhem rytíským pemoci lstivého

soupee neapolského tak, jako kdysi Karel z Anjou zdrtil naráz

Manfreda u Beneventa. V jeho duši pojil se odkaz štaufský neroz-

lun s tradicí svatého krále Ludvíka Francouzského, opedenou
kouzlem východu. Trvalého úspchu svého života, uvedení rodu

lucemburského na královský trn eský, do vzdálené oblasti

slovanské, dosáhl Jindich VII. sice jaksi jen mimochodem a ne-

dovedl ho ani po zásluze oceniti, ale pes to prese všecno bylo by

sotva spravedlivé souditi jej jako umínného dobrodruha, jemuž

konené ztroskotání bylo pedureno vlastní bytostí. Jindich VII.

byl pesvden v hloubi duše, že zvítzí trvale jen, podepe-li

dstojnost, jíž byl nabyl šastnou náhodou a divným ízením

božským, skuteným vzkíšením mravní úinnosti a spravedlivých

nárok ímského císaství, a nikoliv jen opatrným zabezpeením

rodových zájm; vdl dobe, že hlasité sebevdomí a neobyejné

cíle jsou nejlepší zbraní úspšných povýšenc, a tušil, že návrat

do Nmec bez dokonalého úspchu by znamenal jistou zhoubu.

Zápas v Itálii pinášel mu sice nejeden trapný okamžik, kdy

velikolepé gesto jen stží zakrývalo skutenou bezmocnost, ale

chvíle takové mívá život každého velikého hráe, a dobí znalci

pomr vlašských soudili, že vítzství císaovo nebylo nikterak vy-

loueno, kdyby jen vytoužená posila se mu díve byla dostavila.

V kvasících pomrech poloostrova a v ovzduší, vnmž nejeden zku-

šený hlas volal toužebn po silné ruce. byl práv tehdy, kdy papež-

ství sevskutku odcizilo vlašským vcem, neoekávaný úspch na

tolik možný, že náhlá smrt mladého ješt panovníka se jevila takka
osudným zasažením vyšší moci. A proto nad ní nezalkali jen ghihel-

linští nadšenci jako byl Dante, nýbrž všecek souvký svt ji ocenil

jakožto vc neobyejného dosahu. Vykikl-li Petr z Aspeltu,

zvdv truchlivou zprávu, patheticky, že prý již plných pt set let

nežil lovk, jehož smrt by byla zpsobila všemu kesanstvu

škodu tak tžkou jako smrt Jindichova, bylo lze posuzovati

tento výrok jakožto pemrštné mínní zklamaného straníka,

jenž ztrácel v králi mocnou oporu; ale také odjinud se ozvaly

podobné hlasy, vysoce oceující zesnulého krále i po jeho

skonu.
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Tak na píklad znla slova nestranných annalist rakou-

ských. Otecné vzrušení charakterisovalyvýznan i "boue, které se

ve mnohých mstech nmeckých zdvihly proti klášterm dcmini-

kánským, když se uvilo, že Jindich VII. nezahynul malarií,

nýbrž jedem, který mu prý uchystal zrádný papež Eliment V.

a d;il s mešním vínem podati jakýmsi dominikánem. S Jindi-

chem VII. zmizela s jevišt djinného postava, která ty byla

nepochybn také do našich djin ješt úinn zasáhla, a ani eský
poutník se proto nezastaví bez jakéhosi pohnutí ped krásným

sarkofágem gotickým, v nmž Tino da Camaiano na rozkaz otce

pisánské, vrné zbožovanému císai i po smrti, uložil kosti Jin-

dichovy, a který ješt dnes, a zkomolen a otluen, jest z pedních

ozdob mramorových arkád slavného Campo Santo.

Stolec císaský byl tedy znova uprázdnn, Nmecko opt
bez panovníka a trapné oekávání vcí budoucích naplnilo obecnou

náladu íše, pi emž se ovšem zraky souvkovc mimodk upíraly

pedevším k mladému králi eskému s otázkou, kolik z ddictví

otcovského dovede vskutku zachovati a co uiní.

O tom, jak neoekávaná pohroma psobila na my-l Janovu,

máme dvojí zprávu. Opat Jan z Viktrinku, který ovšem psal až

po mnoha letech, vytýká, že s vrozenou lehkomyslností snesl

snadno ztrátu otcovu a rychle se snažil na ni zapomenouti ve víru

nových událostí. Svdek souvký / družiny Janovy, Petr Zbra-

slavský, pipouští sice rovnž, že Jan na venek neprojevoval

pílišného vzrušení, ale jeho klid byl prý pouhá Škraboška duše

žalem hoce stižené, avšak náek opatrn zdržující, ježto v tžkém
postavení Vylo jinochovi teba pedevším projeviti se zralýmmužem.

Bud jak buoT, postavení Janovo bylo vskutku neobyejn tžké
a nedopouštlo neinného v;'hání. Shromáždiv hlavní rádce své

a náelníky vojska, prohlásil mladý král, že dobe pochopuje

zmnu, nastalou smrtí otcovou. Dotud byl prý prost vážných

star< c tí. nyní však pišla, doba zkoušky i vážných odhodlání

a zejména jest prý teba neprodlen rozhodnouti, má -3 i se dí"e

postupovati do Itálie a splniti sliby, uinné tamním spojencm
zesnulého císae. Jana samého snad opravdu lákal sluný jih,

ale proti tomu ozvali se jednohlasn všichni rádcové a král uznal

Susta, Dv knihy eskýcL déjin II. 12
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r5'chle, že jest vskutku teba, od myšlenky té úpln upustiti.

Ale nejen to, také bezodkladný ústup ze Švábska se jevil

nutným.

Zmnila smrt císaova rázem všecky dosavadní pedpoklady.

Nevíme, zabýval-li se Jan kdy za života otcova otázkou, jak by
sob zajistil nástupnictví na stolci ímském; nyní však pistoupila

tato nutnost k nmu naléhav, nebo bylo zjevné, že jen tak se

upevní bezpen i v nedávno získaném království eském, kde

mohl každý jiný král ímský právo j eho snadno uvésti v pochybnost.

Proto rozhodl se patrn bez váhání, že se bude o korunu ímskou
uícházeti, ale práv proto bylo sotva radné, aby se píliš dlouho

zdržoval v kraji, kde moc habsburská mla pedevším mocné

základy.

Bylo na snad, že se také synové Albrechtovi budou na-

máhati o získání uprázdnného stolce a že tím jejich dotavadní

pátelský svazek s mocí lucemburskou vezme naráz za své. A mimo
to byl Jan práv v konin, v níž také jeho nepítel, Eberhard

Virtemberský, ml mocné postavení a kde zpráva o smrti císaov
zpsobila okamžit znaný neklid, takže i mocná msta íšská,

jako Ulm nebo Memmingen. ze strachu ped obecným zmatkem
chvatn hledala ochrany u vévod habsburských a lid venkovský,

který byl dotud snášel pícování et eských nevolky sice, ale bez

zjevného odporu, projevoval rázem vtší vzdornost.

Jižní Nmecko bylo jako hladina vodní, kterou neoekávaná
zpráva o smrti císaov náhle rozvíila a které nebylo možno již

dvovati tak, jako ped tím.

Nezbývalo vskutku než dáti se co nejrychleji na ústup zpt
k hranicím eským a byl to velmi smutný návrat výpravy poaté

s takovými nadjemi, kolem mst, brány své úzkostliv zavíra-

jících, a krajinou, kde životem nebyl jist, kdo jen ponkud se

vzdálil od hlavního voje. Tináctého záí táboil Jan již ped
mstekem Lópsingen blíže Nórdling a ubíraje se odtud dále k se-

veru, snažil se zárove bez odkladu smluviti osobní schzku

s Petrem Mohuským, který sotva zvdl o smrti císaov, rovnž
se chvatn vracel do svého arcibiskupství.

Na schzi této záleželo králi Janovi opravdu velmi mnono,

nebo chtl-li se s náležitou vyhlídkou na úspch vbec úastniti

nastávajícího závodní o korunu ímskou, byla mu bezodkladná
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dohoda s bývalým poruníkem a hlavou kollegia kurfitského

vcí nejpednjší. I vyslal za vcí tou hned z Nórdling k Petrovi

spolehlivého dvrníka —b ji to zbraslavský opat Konrád— a za-

mil pak sám, zatím co se vojsko jeho rychle rozcházelo a dom
vracelo, do Vircpurka, netrpliv oekávaje odpovdi arcibi-

skupovy.

Zbraslavský opat zastihl arcibiskupa mohuského na Rýn
v Ehrenfelsu naproti Bingen, a Petr z Aspeltu neodmítal nikterak

dtklivé žádosti krále eského. Byl ochoten k schzce osobní,

ped tím se mu však jevilo dležitjším jiné jednání pípravné.

Ze všeho, co víme o jeho postupu, jest zjevné, že byl od poátku
odhodlán kandidaturu Janovu podporovati vší silou svou a vším

dvtipem diplomata, ve vcech íšských zvlášt zkušeného.

Povznesení rodu lucemburského bylo z valné ásti jeho vlastním

dílem a zachování mladého krále eského, na nhož právem hledl

jako na svého odchovance, slibovalo i jemu nejbezpenjší za-

chování dotavadního vlivu. Ale volba krále ímského bylo dílo

nesnadné, vydané nebezpeným vlivm náhody, a žádala inného
spolupsobení tolika mocí navzájem znepátelených a žárlivých,

že bylo teba pistupovati k nmu s opatrností vru neobyejnou.

Podail o-li se k jednotnému postupu ve vci té získati hned na

poátku aspo všechny ti kurfity duchovní, byl zdárný základ

díla ovšem nejlépe zaruen, a proto vyzval Petr v prvních dnech

íjna k dvrné schzce do Koblence jak trevirského tak i kolín-

ského arcibiskupa.

Balduin Lucemburský pišel ihned a také Jindich z Virne-

burka nedal na sebe ekati, ale žádoucí dohody dosaženo nebylo

pes usilovné, tídenní vyjednávání; nechtli kolínský arcibiskup

ani slyšeti o kandidatue Janov. Již k volb Jindicha VII. dal

jen nevolky souhlas a cítil se po všechnu dobu vlády toho pa-

novníka jaksi odstreným ve vcech íšských. Neml sice ješt

vlastního chránnce,1
)
jehož by byl tlail do popedí, ale zásadn

žádoucí se mu jevila volba mén mocného lena íše než byl král

eský, a pílišné mládí Janovo mu bylo nejpohodlnjší záminkou

x
) Tvrzení Bóhmerovo (Reg. 1314—1347 p. 234; také Heidemann.

Peter von Aspelt 204), že slíbil již roku 1312 spolu s falckrabtem Ru-
dolfem podporu svou pi píští volb královské Fridrichovi Rakouskému,
jest nesprávné, jak ukázal Riezler, Gesch. Baierns II 292.

12*



180

odporu. Nebo Jan nedosáhl ješt ani osmnáctého roku, který

prohlašovaly nkteré autority právní, jako bylo na píklad

Zrcadlo švábské, za nezbytný pedpoklad dosplosti pro krále

ímského,

První nábh tedy selhal a kladný výsledek jednání byl, jak

se zdá, jen ten, že se duchovní kurfiti shodli o stanovení veejné

schze všech volitel v Rense na den 2. ledna 1314, ponechávajíce

tak pedbžnému jednání a agitaci volební dobu pomrn dosti

dlouhou. S tím spchal tedy potom Petr z Aspeltu ke slíbenému

setkání s králem eským do Vircpurku, kde pak nalezl nejen Jana,

nýbrž také královnu Elišku a pana Bertolda z Henneberka, z Cech

sem pivolané.

Podrobnjších zpráv o tom, co se tehdy, v polovici íjna 1313,

ve Vircpurce projednávalo, sice nemáme, ale nepochybn byl tu

smluven zevrubn postup dalšího usilování o lucemburské nástup-

nictví v íši a zárove stala se tu i dležitá opatení, hledící k vcem
eským. Rozhodit se Jan, patrn na radu zkušeného arcibiskupa,

že se zatím nevrátí do ech, nýbrž zajede sám na Rýn a do svého

lucemburského hrabství, aby tam spolen se strýcem Balduinem

pipravoval volbu. To se jevilo ve chvíli té vcí nejdležitjší.

Petr Mohuský naproti tomu slíbil mladému králi, že se s jeho

chotí Eliškou a s panem Bertoldem vypraví do ech, aby tamní

pomry udržel v náležitém poádku a opatil tak, jak by bylo

tel

Xedovídáme se bohužel vlastní píiny, pro práv ve chvíli,

kdy se osobní pítomnost Petrova v íši mohla zdáti pro pípravy
volební tak dležitou, arcibiskup zajíždl do ech, a vci té nelze

vyísti ani z listiny, kterou jej Jan dne 14. íjna 1
) doporuoval

biskupm, velmožm a všemu obyvatelstvu zemí eských. Praví

král v mandátu tom pouze, že vážné úkoly jej nutí k delšímu pro-

dlévání mimo království a proto, aby nepítomnost jeho neohrozila

klidného ádu zem, dotud zdárn prospívající, že posílá do (ech

arcibiskupa Petra a svého nejmilejšího rádce Bertolda z Henne-

berka, dávaje jim plnou moc, aby spolu s obcí zemskou jednali

a všemožn se piiovali o náležité zachování míru vnitního

a zabezpeení ádu právního. Proto žádá král poddaných a na-

) Toto správné datum má nejlepší tisk listiny v Const. V, No. 7.
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izuje jim, aby arcibiskupa i hrabte stejn jako jeho samého
ve všem byli poslušní.

Jan opouštje v srpnu 1313 království a jeda do vzdálené

Iulie, spokoj il se tím, že prost zanechal hrabte Bertolda v echách
svým místodržícím. Xyní, sotva dva msíce potom, to patrné již

nepostaovalo a jevilo se nutným postaviti mu po bok jako dru-

hého zástupce královského slavného metropolitu mohuského.
Ukázal se snad Bertold nedostatený k svému úkolu nebo ozvala

se v zemi nespokojenost s jeho vládou, kterou ml uklidniti roz-

šafný arcibiskup z dob svého kancléování zemských ád eských
tak dobe znalý? Nevíme o tom zhola nieho, ale není snad vylou-

ení 1

, ani domnnka, že poslání Petrovo do Cech mlo ješt jiné

dvody. Ucházení Janovo o trn ímský mohlo vésti snadno

k zjevnému nepátelství jeho s Habsburky. Vždy Habsburko\ é

nezapomli ješt nikterak svých nárok na eské království a ani

ješt nevydali listin, které jim od roku 1307 zaruovaly právo

ke koiuné eské. Jak snadno mohla se ve chvíli zápasu o vrchní

moc v Nmcích znova v nespolehlivém velmožstvu eském
zdvihnouti nkdejší stiana habsburská a uvésti ve zlý zmatek

nynjší hlavní základ moci lucemburské! Tomu všemu bylo teba
pedejíti rukou pevnou i obratnou, jaká vyznaovala mohuského
arcibiskupa. Za svého pobytu v echách mohl Petr nadto

zárove i ve vci ímské volby pohodln vyjednávati dále, zej-

ména se severními sousedy zemí eských, jako byl mocný
markrab braniborský nebo landkrab míšeský.

Budiž tomu jakkoliv; jisto jest, že Petr Mohuský tehdy

do ech šel, ovšem nikoliv s kvapem píliš velikým, 1
) a že se tu

zdržel déle tí msíc, až do zaátku bezna 1314, kdy se pes
Norimberk zase vrátil na Rýn, ponechávaje další správu zem
samému panu Bertoldovi. A kroniká vypravuje o tomto jeho

psobení u nás se zadostiuinním, že tehdy, a krále v zemi

nebylo, díky Bohu v echách prý byl veliký obecný mír. Také
u nás patrn byly mysli vdích osobností s naptím obráceny

pedevším k tomu, jaký výsledek bude míti nastalé závodní

l
) Z út souvkých se dovídáme, že obec Starého msta Pražského

vydala teprve 25. listopadu 21 kop ,,pro honorando d. Maguntino et

domino de Henneberch, cum erant reversi a rege" (Reg. III No. 172).
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o korunu ímskou a bude-li v nm mladý král provázen koneným
úspchem.

Jan usiloval o vc tu opravdu se vší horoucností ctižádostivého

mládí a v rušném jednání diplomatickém, které se bylo rozproudilo

zejména v západním Nmecku, byl mu ovšem pirozeným nápo-

vdou jeho strýc Balduin.

Trevirský arcibiskup nebyl tehdy již nikterak nezkušený

mladík, jako ješt za volby roku 1308. Dlouhý pobyt v Itálii

v družin císaské zbystil nemálo jeho pirozené schopnosti,

takže dovedl nyní i bez Petra Mohuského, v echách zamstna-

ného, obratn urovnávati cestu lucemburskému nápadnictví,

a Jan, usídliv se v hrabství lucemburském, znova a znova k nmu
zajíždl na poradu do Trevirska a podroboval se ochotn jeho

vedení.

Balduin pi tom ovšem nezapomínal nikterak svých

vlastních zájm a eský král byl nejednou nucen zabezpeovati

si jeho píze a podporu také znanými úsíuhami a sliby. Tak mu
potvrdil jakožto viká íšský — nebo tím se ani po smrti otcov

zváti nepestával — rozliné starší výsady pro arcibiskupství

trevirské a uinil nadto i nemalé ústupky pi rodinném útování

o nkterých vzájemných dluzích; vzdal se jakýchsi sporných lén

pohraniních a slíbil strýci závazn, kdyby s pomocí boží vskutku

byl zvolen králem ímským, že mu postoupí dobrovoln i všechny

nároky, jež íši písluší vi neposlušnému hrabti Vilému Henne-

gavskému.

Vystupoval tedy Jan ve chvíli té, na sklonku roku 1313, již

nepokryt jako uchaze o nejvyšší hodnost v kesanstvu a šlo

pedevším o to, kdo vedle nho o ni bude státi. Ze tak uiní Fridrich

Rakouský, podporovaný svým rázným bratrem Leopoldem,

tušilo se obecn, ale zatím se nejevilo postavení habsburských

bratí nikterak valn nadjným. Ješt za života Jindicha VII.

zapletl je totiž nárok na poruenství nad sirotky dolnobavorskými

do vážných spor s falckrabtem Rudolfem a jeho bratrem

Ludvíkem Hornobavorským, kteí smíivše se navzájem a obno-

vivše v ervnu 1313 jednotu svých držav, nehodlali nikterak

trpti míšení rakouských soused do rodinných vcí wittels-

bašských. Spor ten stupoval se pak znenáhla v opravdový boj

a nabyl neobyejné prudkosti tím, že se neobmezoval na obvyklé

plenní pohraniních kraj a obléhání nkolika pevných mst,
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nýbrž byl veden na té i oné stran znaným Jickm vojenským.

U Gammelsdoríu došlo dne 9. listopadu 1313 k prudké bitv polní,

v níž Ludvík Bavorský zvítzil nad vojskem habsburským tak

dokonale, že se jeho válenický vhlas rázem rozmohl po všem
Nmecku, a postavení syn Albrechtových vzhledem k nastávající

volb ovšem nemálo ztížilo.

Vskutku nemohl se tehdy Fridrich Rakouský bezpeiti pevn
ješt ani na jediný hlas kurfiitský a není vyloueno, že v této tísni

své pipínal pokleslé nadje i k možnostem tak pochybným, jako

bylo získání mladého krále eského pro habsburskou kandidaturu.

Aspo lze tak souditi ze smlouvy, kterou dne 28. listopadu uzavel

s Jindichem Korutanským; v ní vytýkal totiž výslovn svj
dotavadní spolek s rodem lucemburským, platný až do polovice

roku 1316, a dával na jevo, že by byl ochoten sprostedk ovati

konený mír mezi králem Janem a jeho korutanským Švagrem,

kterým by úpln pominuly nároky Jindichovy na království

eské. Snad kojil se tedy nadjí, že lákadlem tím pivede Jana

k ustoupení od vlastního nápadnictva v íši, ale úspchu ovšem

nedošel.

Nešlo však jen o potomky ol ou panovník, rychle za sebou

zemelých, Albrechta a Jindicha VII. Na stolec kiál ímských
vynesla vlna náhody již tolikráte osoby narozené velmi daleko

od trnu a nejeden z menších pán íšských vil, že by dovedl

nositi císaskou korunu se stejným úspchem jako nkdejší hrál

lucerní urský. Tak nabízel se kurfitm na píklad Ludvík vévoda

Neverský a ješt hlunji to inil Vilém hrab Hennegavský,

s rodem lucemburským sešvakený, ale sporem ddiclým zle zne-

sváený, kteiý doufal, že vlastní vollou si nejlépe zajistí né která

léna íšská na dolním Rýnu, zejména hrál ství hollandské a zé-

landské s ástí Frísska, která mu byla piedchozími králi iímskými

upírána, h ostatn se pihlásil i král francouzský Filip Sliný

znova volitelm, tentokráte se svým synkem Filipem, doporuuje

jej za krále ímského a vj-máhaje stejn jako loku 13G8 a s podob-

ným neúspchem na papeži Klimentovi V., aby podporoval fran-

couzskou kandidaturu svou pímluvou v Nmcích.
Vtší však pozornosti než všechny tyto pokusy zasluhovala

jednání, jimiž si souasn cestu k trnu razil falckrab rýnský

Rudolf. Zajistiv si rodinnou smlouvou doživotní právo hlasu

kuifitského a spoléhaje na nedávný- úspérh íimmelsdorfcl ý.
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ml Rudolf za to, že by mohl snad získati pro volbu svou nebo pro

volbu bratra Ludvíka i hlasy duchovních kurfit porýnských,

slíbí-li jim jen náležité ústupky. Proto smluvil se na konec prosince

v Bacharachu s nkterými kapituláry mohuskými a vyslal za

arcibiskupem Petrem chvatn poselství s lákavými nabídkami,

žádaje zatím aspo toho, aby volební schze, ohlášená ke dni

2. ledna 1314, byla odložena a tak falckrabti dána delší lhta
k vyzkoušení volebního štstí.

Petr Mohuský vyslechnuv poselství to, nedal se jím sice

nikterak zviklati a pohnouti k tomu, aby ustoupil od svého chrá-

nnce, krále eského, ale odklad roku volebního byl i jemu vítaný.

Nebo volba Janova nebyla ješt nikterak zajištna a také její

vyhlídky se prtahem jen zlepšovaly, protože se král tím spíše

pibližoval hranici dosplého roku. A tak se stalo, že dne 2. ledna

do Rense vedle Balduina Trevirského pišel j en Jindich Kolínský

a rok volební byl znova odložen, tentokráte až do poátku ervna,

ímž všem stranám bylo poskytnuto hojn možnosti, aby proti-

kladným usilováním jednání volební ješt více zamotaly. Nebo
a se v Nmecku na vc tu již obecn reptalo, nemli se volitelé

nikterak k tomu, aby vzájemnou ústupností pispli k vyjasnní

pomr, a diplomatický- zápas, vedený na rozliných dvorech

knížecích, naopak jen vzrstal. Král Jan pak stál sice ješt v po-

pedí zípasu toho, moha se bezpeiti trojím hlasem kurfitským,

ale úspch jeho byl potud pochybný, pokud se mu nepodailo

získati i kurfita kolínského, a to tím více proto, že se arcibiskup

Jind ich mohl nyní pi svém postupu opírati i o uritou smlouvu

se svtskými kurfity dolnonmeckými.

Hlasy volitel tch byly ovšem ponkud sporné, nebo o vo-

lební právo saské se pela vtev wittenberská s lauenburskou,

kdežto v Bramboích o n trval spor mezi markrabím Walde-

marem a jeho strýcem Jindnohem. Ale ze všech tchto knížat

bráni' orský Waldemar byl nejváženjším a proto nebylo bez vý-

znamu, když v listopadu 1313 se smluvil s kurfitem kolínským,

že pi vol! svorn budou postupovati, a když podobnou, a
mén závaznou úmluvu uzavel zárove i s Janem a Erichem

Sasko-Lauenburským. Kolínský arcibiskup elil tak kandidatue

lucemburské vskutku silou tí hlas a bylo zjevné, že bez jeho

souhlasu svorná volba možná není. Proto pokoušel se obratný

Balduin nejedním prostedkem /nova a znova o jeho získání,
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ale bez úspchu. Jindich z Virneburka nechtl uváznouti ve vleku

svých dvou duchovních soudruh, chtl sob samému tentokráte

zachovati prvenství pi volb a ve svém odporu proti králi eskému
se mohl aspo ponkud dovolávati i vle papežovy.

Kliment V., jehož náhlá smrt Jindicha VII. byla vyprostila

z postavení dosti trapného, obracel zrak svj ovšem pedevším
k sporným otázkám italským, ale dbal zárove i toho, aby užil

výhodné píležitosti vbec k dslednému povýšení moci své nad
císastvím. V konstituci „Romani principes", pijaté pozdji
do svodu práva kanonického, prohlásil císae výslovn za vasala

stolce papežského a pisoudiv sob jakožto vrchnímu pánu lennímu
právo opatrovnické nad íší v dob mezivládí, jmenoval gene-

rálním vikáem v Itálii Roberta Neapolského, jehož byl již ped
tím sprostil všech klateb íšských. Do jednání volebního v Nmcích
nezasahal sice tak rázn a urit, nechtje se patrn státi nástrojem

krále francouzského, ale v listech svých zaslaných kurfitm
v prosinci 1313 projevil pece aspo nepímo svou nechut

ke 1 andidatue lucemburské. Nepodporoval výslovn žádného

kandidáta, ale varoval pece kurfit, aby snad nevolili muže,

jenž by se stavl zpoátku ochráncem církve ímské, po dosažení

koruny císaské však se objevil jejím nepítelem a škdcem. To
byla zejmá narážka na Jindicha VII. a arcibiskup Kolínský jí

neopominul obratn využíti; odpovídaje papeži, zdržel se rovnž
projevu kladného, ale naznail výslovn, že nedá hlasu svého

nikomu, jehož otec byl shledán nepítelem stolce papežského,

anebo kdo by se vbec jevil nevhodným zájmm církve

obecné.

škeré tedy pokusy krále Jana a Balduina Trevirskho

v tomto smru minuly se úspchem, ale stran lucemburské bylo

zatím aspo to útchou, že jednak kolínský kurfit neml dotud

kandidáta, k nmuž by byl zjevn pipoután,1
) a dále, že se zárove

ukazovala možnost, získati pro volbu Janovu jiné hlasy. Zejména

hlas falcký.

a sní ovš m vyloueno, že Jindich /. Virneburka nepomýšlel
opravdu po nkterou dobu na volbu Vilém i Hennegavsko-Hollandského.
\. -}>., ho pivedl s sebou do Rense na poátku ledna 1314 a uzavel s ním

potom spolek k vzájemné obrané (Const. V, No. 21). K veejnému
u vc ta však patrn nedozrála.
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Vévoda Rudolf pochopil patrn, snad vlivem Petra Mohu-
ského, dosti rychle jistou neúspšnost své vlastní kandidatury

a piblížil se zjevn stran lucemburské. Na zaátku února 1314

ml v Oterweselu na Rýn schzku s Janem i Balduinem a z po-

zdjších narážek vysvítá, že tu bylo dosaženo takka úplné shody.

Rudolf vyslovil patrn svj souhlas s volbou Janovou a pijal

od obou Lucemburk v odmnu za to hned nkteré listy zástavní

a slibné, které se podstatn dotýkaly i vcí eských. 1
) Nebof jimi

dával Jan falckrabti v zástavu za slíbený úplatek volební vedle

jiných záruk také plzeský kraj v Cechách, ukazuje tím jasn,

jak velice mu záleží na získání jeho hlasu. Nebo tebas zástava

taková neznamenala zcizení trvalé a nebyla vcí v echách zcela

neobvyklou,2
) bylo pece i doasné pesahování moci wittelsbašské

pes západní hranice eské na pováženou. Ale Jan vil tehdy

ješt pevn ve svj voletní úspch a to tím spíše, že mu zárove

Petr Mohuský, práv k odjezdu z ech se chystající, horliv

zajišoval i hlasy volitel dolnonmeckých, jednaje zejména

s mocným markrabtem braniborským Waldemarem, který býval

v nedávném boji s Fridrichem Míšeským spojencem Janovým
a ml také na rozhodnutí vévcd saských vliv nemalý.

Waldemar byl ovšem, jak víme, svázán výslovnou smlouvou

o spoleném postupu voletním s arcibiskupem kolínským, ale

Petrovi Aspeltsbému se pece pc dailo aspo na pl jej získati

pro svého nápadníka. Na zaátku bezna obratný arcibiskup

pivedl vc totiž až tam, že plnomocníci braniborští, sešedše se

v Norimberce se zástupci mohuskými, jménem Waldemarovým
závazn prohlásili, že jejich pán jest ochoten odevzdati svj hlas

pro krále eského; mlo se to ovšem státi jen tehdy, uiní-li tak

i ostatní kurfiti a zejména arcibiskup kolínský, ale Waldemar

naznaoval zárove, že se ve vci té neváže na kolínského spojence

J
) O vci té viz pedevším Const. V No. 67 a H. Schrohe, Der Kampf

der Gegenkonige Ludwig und Friedrich p. 34. Také v listin o smíru mezi

Rudolfem a Ludvíkem Bavorem ze dne 6. kvtna 1315 (Ccnst. V, p. 230)

teme, že se Rudolf zavázal k vydání ,,der briefe und handfesten di wir

haben von dem chunig von Beheim und von dem bischof ven Trier umb
den Pilser chraizz".

*) Tak víme, že o nco pozdji soudní dchod v Plzesku mel

v župním držení bavorský lantkrab Oldich z Leuchtenbtrka a íe jiné

kraje eské, na píklad Loketsko, byly podobn cizím pánm zastavovány.



18/

bezpodmínené, a že by v pípad rozkolu volel ního radji sel

s metropolitou mohuským. Pi tom však nemel býti král eský
nikterak jejich jediným kandidátem; Waldemar chtl míti vedle

nho v záloze ješt jiného, vhodného nápadníka, jehož by v pípad
nezdaru Janova posunuli spolen s Petrem Mohuským do

popedí, a ve vci té shodli se jejich zástupcové v Norimterce
na tom, že tímto záložním kandidátem má býti pan Bertold

z Henneberka.

Znlo to ovšem ponkud pc divn, neho král eský byl tu

jaksi na roven postaven sesvýmtývalýmporuníkema dotavadním
zemským hejtmanem v echách, takže mžeme hledati vysvtlení

tohoto neobvyklého zjevu jen nevaln bezpenými domnnkami.
Myšlenka sama vznikla asi na dvoe braniborském, nebo hrabete

Bertolda smarkratttem Waldemarem pojily svazky píbuzenské. 1
)

Zárove ji však podporoval patrn nemálo i osobní vhlas, který

Bertolda posunul ve služkách Jindicha VII. na místo tak elné
a zpsobil, že v pamti pozdjších generací utkvl jako muž
zvlášt moudrostí vynikající. Nebylo sice povolání pouhého
hrabte na stolec ímský podle zkušeností posledních desítiletí

nikterak vcí neobvyklou, ale vyžadovalo zajisté, aby povýšenec

takový aspo vážnou dstojností a zvláštními schopnostmi na-

hrazoval nedostatek stkvlé moci rodové. Lze tedy bez nesnází

vysvtliti, pro markrab Waldemar stál o to, aby kandidatura

henneberského strýce byla aspo podružn vzata v úvahu, ale

tážeme se mimodk, pro také Petr Mohuský k tomu pivolil,

a tu neztývá než domnnka, že i jemu se jevilo vhcd, mohl-li

míti v nejistot volebního zápasu takovou druhou branku k mož-
nému úspchu, by i byla sebe nižší a nevzhlednjší. Rozhodný
odpor kolínského arcibiskupa mohl voltu Janovu vskutl u zne-

možniti a v pípad tom bylo se zjevnou výhodou, vystoupí-li

Petr ihned s jiným nápadníkem, který byl mén mocný a ml
proto i mén protivník nežli král eský, a jemu ty pak byl za své

povýšení tím více zavázán. K tomu mohlo snadno dojíti a ve

chvíli takové bylo nadto pravdpodotné, že i sám Jan a Balduin

Trevirský nebudou neochotni, pidati své hlasy starému píteli

x
) Sestra Bertoldova Jutta byla manželkou markrabte Ot;.

Šípem a syn Bertoldv Jindich zasnoubil se roku 1312 s jednou sestenkou
Waldemarovou.
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a stoupenci, který open o píze mocného Waldemara, ml sku-

tenou nadji na úspch.

Bu jak bu, dohoda s braniborským markrabtem, tebas
že byla ponkud podmínná, zesilovala nemálo postavení Petra

Mohuského mezi ostatními kurfify, když se v polovici bezna
z ech vracel do Porýnská, a jevila se zárove i jakýmsi zlepšením

volebních vyhlídek lucemburských.

Na jae roku 1314 kojil se tedy král Jan, stále ješt v Po-

rýnsku pebývající, nejlepší nadjí a spádal v mladé duši své

sny o tom, jak naváže pímo na velikolepé plány otcovy. Než záhy

otásla dvrou tou v základech podstatná zmna všech dotavad-

ních pedpoklad volebních, totiž nenadálé vzpružení vyhlídek

domu habsburského.

Vyhlídky ty byly, jak jsme již vidli, na sklonku roku

1313 vážn ochromeny bolestným neúspchem v boji s vévody
hornobavorskými. Synové Albrechtovi byli však odhodláni k ja-

kýmkoliv obtem, jen aby jim tentokráte neunikl nejvyšší cíl cti-

žádosti rodové, a vidouce že jiné cesty není, neváhali užíti pomoci

práv tch, kdož nad nimi byli zvítzili. Ve stedovku vzájemná

pátelství a nepátelství osob panujících byla vbec vc podivn
vratká, která takka pes noc se mnívala v opak. Proto podailo

se na jae 1314 arcibiskupovi salcburskému prese všechno pedchozí
záští sprostedkovati sblížení Habsburk s Wittelsbachy a skoro

v téže chvíli, co vítz gammelsdorfský, Ludvík Bavorský, v Salc-

burku spolu s Fridrichem Rakouským zpeetili listinu míru, sešel

se jeho bratr, falckrab Rudolf, ve Špýru s mladým vévodou

Leopoldem a slíbil mu listinou ze dne 28. dubna, že ustoupí od

závazku nedávno smluveného vi králi Janovi a dá pi volb
svj hlas Fridrichovi. Tím byl zjednán Habsburkm konen
aspo jakýsi oprný bod, nutný k dalšímu postupu, a ilý Leopold

dovedl k nmu rychle navázati další úspchy. Nebo arcibiskup

Jindich Kolínský, poznávaje, že jedin s tak mocným nápadníkem,

jako jest vévoda rakouský, bude možno otásti vzrostlými voleb-

ními nadjemi krále eského, dal se rovnž získati pro Fridricha,

a nikoliv lacino. Sešed se s Rudolfem Falským v Bacharachu

dne 12. kvtna, ohlásil spolen s ním rozhodnutí to zcela nepo-

kryt listinou, která mela falckrabímu, jak se zdá, zárove býti

ped veejností jaksi na omluvu, pro opouští tábor lucemburský.
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Vytýkala*, že ani falckrabí ani arcibiskup kolínský opravdu ne-

mohou se Jana pidržeti, protože by prý papež voltu nepochybn
zrušil pro nedosplost zvoleného a kurfitm pak asi vbec upíral

právo k druhé volb, dovolávaje se kuriálního zvyku, podle nhož
na místo platné volby nastupuje prost provise papežská.

Výmluva ta byla ovšem neslýchaným ústupkem vi kurii,

pikládajíc stolci papežskému v otázce potvrzování krále ímského
podobná práva, jaká nul pi volbách kanonických, ale zasahovala

vskutku úinn nejchoulostivjší místo Janovo a svdila o od-
hodlanosti kolínského arcibiskupa, dsledn setrvati v loji proti

nmu. Vskutku snažil se pak arcibiskup zárove podporovati
bez prodlení vyhlídky svého nového chránnce Fridricha Habs-
burského i jinak, zejména získáním hlas knížat dolnonmeckých.

Proto pizval ke schzi bacharašsk é hned také mladého mar-
krabte braniborského Jindicha i vévodu saského Rudolfa, který-

si inil nároky na hlas saský jakožto hlava vtve wittenberské.

Mnohem význanjším by bylo ovšem bývalo, kdyby byl tam pi-
lákal i mocného Waldemara Braniborského, ale ve vci té neml
zdaru. Nebo Waldemar si chtl vskutku zachovati do poslední
chvíle znanou volnost inu.

Na zaátku ervna, sešed se v hlavním stanu strany lucem-
burské, v Koblenci, s Petrem Mohuským a Balduinem, prohlašoval

sice znova, že chce s nimi svorn voliti, ale vytýkal zárove vý-
slovn, že trvá také pi své starší smlouv s kolínským arcibiskupem
proto, aby prý s pomocí boží tak zabiánil dvojí, nesvorné volb.
Braniborský markrab stanul tedy vlastn mezi obojím táborem,
nejsa úpln získán ani tou ani onou stranou a doufaje, že jeho hlas

bude míti dosti váhy, aby zabránil jejich zjevné srážce. To však
již nebylo možné, jak ukázala jasn slavnostní schze kurfitská,

smluvená na den 5. ervna 1314.

Ke schzi té hledla všecka íše se zjevným naptím; bez-
králeví ji uvrhlo do trapné nejistoty, msíc míjel za msícem a
o postupu složitého vyjednávání mezi dvory kurfitskými pro-

nikaly do veejnosti ovšem jen zmatené a málo spolehlivé zprávy.

Lid prý již hlasit reptal proti sobectví knížat, volbu tak dlouho
odkládajících, a doufal, že aspo tentokráte uzraje konené roz-

hodnutí. Ale vskutku i ervnová schze pinesla nadjím tm
prudké zklamání a ukázala jen, jak daleci jsou dohody velitelé.
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Osobn se k ní obtžovali vbec jen Petr Mohuský a Balduin

;

všichni ostatní kurfiti1
) se spokojili tím, že poslali do Rense plno-

mocné zástupce, naznaujíce již touto vcí svou nedvru v úspšný
konec jednání. A zdá se, že k jednání opravdovému vbec ani

nedošlo, nýbrž spíše jen k hlasité manifestaci dvou tábor, ne-

ústupn na svém trvajících. Nebo když strana lucemburská

ve schzi konané pod šírým nebem výslovn ohlásila kandidaturu

Janovu, protestovala protivná strana habsburská hlasit proti

tomu, nedosplosti Janovy se dovolávajíc, a rozilení úastník
i poslucha vzrostlo na konec tak, že porada se zmnila v boulivou
vavu hlas, kterou pak Petr Mohuský prost perušil, dav svým
rytíem peísti veejné ohlášení, že z moci úadu svého svolává

kurfity k volb do Frankfurta až na den 19. íjna.

Tím bylo tedy dosaženo jen toho, že závodní rodu lucem-

burského s rodem habsburským o královský stolec ímský rázem

uniklo z pološera tajných píprav diplomatických a se rozvinulo

takka ped zrakem všeho národa, ale v záptí následovaly i jiné

zjevy, ješt více vzrušující. Ukazovalo se, že ta i ona strana

jest odhodlána dosáhnouti cíle snah svých stj co stj ; že necouvne

ani ped zjevnou válkou a že tak zejména západnímu Nmecku
hrozí tžká pohroma zhoubného krveprolití.

Vskutku spátelil se Jan Lucemburský, jak se zdá, již dlouho

ped tím s myšlenkou, že mu bude se zbraní bojovati o korunu,

kterou otec jeho byl získal jen prostou pízní osudu. Proto kupoval

si na píklad již v únoru 1314 za pt tisíc hiven vojenskou pomoc
dolnorýnského hrabte Adolfa z Bergu pro možný zápas volební

a zavazoval si hned na to k témuž úelu i Jana hrabte ze Spon-

heimu, mocného v Pomoselí, a jiné pány sousední. Totéž však

inil zárove i hlavní odprce jeho kandidatury, Jindich Kolínský,

který se k hrozícímu zápasu vyzbroj oval rovnž peliv smlouvami

s íšskými stavy dolnonmeckými, jako byli biskupové mun-
sterský a lutyšský nebo hrabata nassavská, páni z Katzenelen-

bogenu a Marcku. Hrozivé pípravy ty se pak stupovaly ješt

zejraji, když kolínský kurfit, zjevn se prohlásiv pro Fridricha

Habsburského, od nho obdržel plnou moc a penžní podporu

k najímíní dalších spojenc a zárove vévoda Leopold také na

x
) Petr Zbraslavský mluví sice o pítomnosti všech kurfit dm-

chovnich, mýlí se v tom však, jak vysvítá z Const. V, No. 102.



191

horním Rvn hlun poal verbovati mezi námezdným rytístvem

íšským.

Bojovný ruch se záhy donášel až na východní hranice íšské,

:d? Fridrich sám ve Vídni vyjednával o pomoc s arcibiskupem

salcburským, hrabaty gorickými a králem uherským Karlem
Robertem; oa dne 13. ervence si pevnou smlouvou zajistil i sou-

innost svého bývalého soupee v usilování o zem eské Jindicha

Korutanského. Nedojde-li k zcela nesporné a jednohlasné volb,
sliboval tehdy Jindich, potáhne prý on sám mocn po boku habs-

burských sousedu do boje o korunu a neopustí jich až do šastného
konce té války.

Zda naopak již tehdy Habsburkové byli ochotni Jindicha

uvésti do družiny svých volitel jakožto krále eského,
nikde se nenaznauje, ale lze o tom velmi pochybovati. Byl to

krok pece jen píliš náhle prohlubující propast mezi nimi a rodem
lucemburským a aspo na konci ervna psal Fridrich, zpravuje

/onského tchána o svých vyhlídkách volebních, ješt jen

o tyech volitelích, s nimiž prý muže poítati, totiž o kurfitu

kolínském a falckém, o Waldemarovi Braniborském a Rudolfovi

Saskem; Jindicha Korutanského se pi tom jakožto možného
volie nikterak nedotýkal, doufaje patrn, že i bez této pochybné
pomoci bude míti pro sebe vtšinu kolegia kurfitského, jako

vbec tehdejší projevy jeho i jeho mladé choti Isabelly svdily
o optimismu, plném dobrých nadjí a dvry v pilné pípravy
k volebnímu zápasu.

Hlavní a obecnou pozornost k sob zatím poutaly ovšem
udilosti v Porýnsku, nebo tam vzplanul opravdový boj hned
na sklonku ervence. Piznanou píinou jeho sice nebyla volba

sama, nýbrž místní spor kolínského arcibiskupa s Gerhardem
hrabtem Jlišským, ježto však tento pán stál ve vojenských

službách strany lucemburské a požíval její pomoci, bylo zjevné,

že jde pedevším o neodkladné zastrašení a pokoení kurfitovo.

Král Jan získal ostatn tehdy do svých služeb ješt jiné jeho sou-

sedy, na píklad hrabata, klévská nebo pány z Kuiku, a opíraje se

o lucemburské hrabství i o državy trevírské tísnil arcibiskupa

Jindicha vskutku se všech stran, zvlášt když se mu podailo

pevésti od nho na svou stranu i Viléma Hennegavsko-Holland-

ského.
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Vc ta jevila se na poátku srpna vskutku tak povážlivou,

že kolínskému kurfitovi nezbylo než dovolávati se prostednictví

Petra Mohuského, který se k tomu sice uvolil, ale s výslovnou pod-

mínkou, že tím nemíní nikterak zaruovati Jindichovi bezpený
prvod k volte do Frankíurta.

Místní pesila v oblasti, v níž se dala volba, slibovala tedy

zdar kandidatue lucemburské, vskutku však vidíme, že se nkdy
na poátku srpna král Jan náhle vzdává veškeré nadje na úspch
a z ady nápadník vbec ustupuje, a se byl ješt nedlouho ped
tím ve smlouvách námezdných o téže vci vyslovoval s plnou

dvrou. Pro se tak stalo, toho se pesn nedovídáme odnikud, ale

nepochybn zpsobily nenadálý obrat obavy Petra Mohuského
a jeho pesvdení, že setrvání pi volb Janov zdaru pece ne-

pinese. Starý, zkušený diplomat piioval se o volbu tu jist

upímn a posunoval termín její nepochybn jen proto až ke dni

19. íjna, aby král eský zatím mohl dovršiti svj osmnáctý rok.

Ale vyhlídka na skutené dvojkráleví, spojené s tuhým bojem

dvou mocných stran v íši, ho pece asi nevábila a proto, když se

úpln bezúspšnou jevila nadje, že by Habsburkové Janovi snad

ustoupili po dobrem, rozhodl se arcibiskup náhle pro jiné vý-

chodisko.

Pojal totiž pesvdení, ustoupí-li jeho strana od volby Janovy

a uiní-li svým kandidátem jiného knížete íšského, vkem zra-

lejšího a mén mocného, tu že snad bude pece spíše možné, aby

aspo nkteí z kurfit, dotud k stran protivné se klonících,

byli získáni a tak Habsburkm odata odvaha k dalšímu boji.

Keni ostatn vyloueno, že totéž mínní vyslovil i mocný Wal-

demar Braniborský, s nímž Petr Mohuský byl již jednou jednal

o podobném ešení, když uvažovali o volb Bertolda Henne-

berského; ale tento nápadník se nyní ovšem jim nezdál za zm-
ených pomr již tak vhodným jako ped tím. Nešlo již tolik

o dohodu s kolínským arcibiskupem; ta se jevila pi zjevném

a urputném znepátelení jeho se stranou lucemburskou vbec
beze vší nadje, ale snad bylo lze bojovného arcibiskupa zcela

osamotiti získáním vratkého kurfita falckého. A k tomu pro-

stedkem nejvhodnjším byla kandidatura bratra Rudolfova,

Ludvíka Bavorského.

Ctižádostivý kníže ten, ozáený nedávným vítzstvím gam-

melsdorfským, ale s Habsburky zase smíený, mohl snad zvítziti
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jakožto pravý kompromisní kandidát, který by dkoval za volbu

svou sice pedevším stran lucemburské, ale zárove ani Habs-
burkm nebyl na stolci ímském tak nesnesitelným jako mnohem
mocnjší král eský. A Petr Mohuský sám jako vlastní pvodce
neoekávaného obratu mohl pak tím bezpenji sklízeti plcdy

diplomatické obratnosti, ježto práv nkteré državy wittelsbašské,

jako na píklad Weinheim, byly již dávno cílem jeho touhy.

Vše to vedlo Petra tedy k tomu, že se nkdy kouem er-
vence 1314 rozhodl pro upuštní od volby Janovy a pro Ludvíka
Bavor. 51 ovšem pedevším snažil u dotavadních spojenc
svých, obratem tím nejvíce poškozených, dokázati nezbytnost

kroku toho. 1
) Pi úsilí, s jakým se by] mladý král eský dotud

piioval o zabezpeení svého vlastního povýšení, nebylo to asi

zcela snadné.

Myšlenka, že má on, syn korunovaného císae ímského,
nyní po tolikerém jednání na konec ustoupiti 'Wittelsba-

chovi, byla Janovi jisté petžká, tím tžší, že byla vlastn prvním
závažným zklamáním jeho mladého života, dotud tak trvale

úspchem provázeného; ale aspo zkušený Balduin Trevirský

pochopil patrn rychle, má-li Petr vc za nutnou, že nezl \

než s ní se smíiti. Nebo bez pomoci mohuské byla vylouena
jakákoliv volba píznivá rodu lucemburskému a Petr neopomenul
zajisté drazn vytknouti, že získáním Ludvíkovým bude mocný
spojenec peveden k Janovi, jemuž by bylo jinak eliti spojené

moci habsbursko-alcké, podporované nejen skupinou arcibiskupa

kolínského, nýbrž i severními sousedy zemí eských, zejména

Fridrichem Míšeským a snad i nkterým z vévod saských a bra-

niborských. Takový boj se jevil rodu lucemburskému, v zemích

eských ješt nevaln zakoennému, zajisté svrchované nebe-

zpeným a proto Balduinovi i jeho svenci nezbylo na konec než,

aby se spokojili s neoekávanou zmnou a neinili pekážek jed-

nání, kterým se v záj étí Petr Mohuský snažil získati i Ludvíka
Bavorského pro svj plán.

Jednání to bylo v prvních dnech srpnových opravdu zahájeno

-:áním dotavadniho správce zemí eských. Bertolda Henne-

*) Že by byl Petr uinil první, závazný krok k Ludvíkovi proti vli
Balduinov i Janov, jak tvrdí Schrohe 45, není nikterak pravdpodobno
a všecek postup jednání dosvduje opak toho.

: ta
( Dví knihy eských d^jin II. 13
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berského do Amberku, kde se falckrab Ludvík práv zdržoval.

Osvdený dvrník rodu lucemburského a dlouholetý spolu-

pracovník i pítel Petra z Aspeltu smíil se patrn mnohem snáze

než král Jan se skuteností, že nadje na dosažení zlatého vínku

císaského, která také jemu byla aspo na okamžik zasvitla,

jest ta tam, a uvázal se v dvrné poselství tím ochotnji, ím
znanjší výhody mohl také sob samému zajistiti jakožto pední
korteš voletní.

Šlo však o to, necouvne-li snad sám falckrab ped úkolem,

který mu tak neoekávan uchystal starý „lišák mohuský"

;

neodmítne-li. Kronikáský oslavovatel Ludvíkv, mnich fúrsten-

íeldský tvrdí vskutku, že falckrab dlouho váhal z vrozené

prý skromnosti a nedvry ve vlastní schopnosti, než to jsou jist

holá slova. Vše, co víme jinak o Ludvíkovi a jeho dalším jednání,

svdí o tom, že pochybnosti, ml-li vskutku nkteré, tyly jist

rázu zcela jiného. Sob samému dvoval zajisté náladový ten

muž, u nhož ctižádost a touha po moci byla opravdu mnohem
vtší, než samostatnost ducha a pravé nadání panovnické a jehož

souvkovec oznail jako orla, který se snaží i s popálenými kídly

vzlétnouti; ale mil asi svou sílu a možnost výhry se mu nejevila

na první pohled zcela bezpenou.

Neodhodlal se tedy bez rozpak spáliti mosty, jež jej dotud

pojily k stran habsburské a neekl slova závazného, dokud nepro-

hlédl jasn všecky okolnosti a nepojednal osobn s hlavami strany,

jež mu nabízela koumu. Ale jednal o vci ihned, zajel si sám na

Rýn a když mu Petr Mohuský na schzce v Lorchu dne 12. záí
mohl ukázati zápis práv zpeetný markrabtem Waldemarem,
kterým braniborský kurfit zjevn odstupoval od strany habs-

burské, pijal Ludvík nabízenou kandidaturu a vydal se s Petrem

do blízkého Koblence, aby se tam dohodl o všech podmínkách

volebních i s arcibiskupem Balduinem, jehož byl také král Jan,

nedlouho ped tím do ech se vypraviv, zplnomocnil k vyjednávání

všeho, eho v té vci bylo teba.

Strana lucemburská vystoupila tedy s novým ekatelem ko-

runy královské, jemuž nebylo již možno vyítati nedosplost vku
a nedostatenou zkušenost a který do tábora jejího pinášel ne-

pochybn vážnou posilu také svou mocí rodovou; ale úmluvy

s Ludvíkem se ovšem neobešly bez velikých slib a závazk,

k nimž bylo falckrabti chtj nechtj pistoupiti a o nichž nám
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podává dosti podrobné zprávy kupa listin zpeetných Ludvíkem
mezi dny 12.—20, záí 1314.

Volba krále ímského byla ode dávna zdrojem zisk a výhod

pro knížecí volitele, ale sotva kdy ped tím byl kandidát nucen

k zápism tak podrobným a slibm tak štdrým, jaké si tehdy

na Ludvíkovi vymohl Petr Mohuský a po nm i Balduin Tre-

virský. Nám zde ovšem nezáleží na tchto smlouvách, dležitých

zejména pro místní djiny Stedního Porýnska, ale nemžeme
zajisté minouti beze zmíní}- závazky, které Ludvík 1 ral na sebe

vi králi eskému, a které za nepítomného Jana vyjednal jeho

trevirský strýc a falckrakti je pedložil dne 20. záí k zpeetní.

Nebof sliby ty nám ukazují v nejedné vci, kam míily politické

snahy Janovy ve chvíli, kdy se mu bylo vzdáti tak náhle nadje
na stolec císaský.

Za prvé tu šlo o úpravu uritých záležitostí spojených pímo
s volbou, na píklad o to, aby Ludvík pejal námezdné smlouvy,

uzavené Janem s pány, jako byla hrabata jliŠská nel o bergská,

a ovšem také o náhradu útrat, které králi samému vzniknou

úastí pi nastávající volb. Náhrada ta byla stanovena penízem

10 tisíc hiven, do jejichž splacení ml králi eskému pipadnouti

v zástavu kraj chebský a hornofrancké hrady Floss a Parkštejn,

z nichž Floss již v 13. vku býval doasn v nikou král
eských.

Stávaje se tak zástavním pánem Chebska vstupoval Jan

jaksi do šlépjí posledních Pemyslovc, kteí tolik usilovali

o ovládnutí práv tohoto sousedství zem eské. Ale ješt mnohem
více jevil se Jan ddicem rozpínavé politiky Václava II. v té

ásti smlouvy volekní, v níž se mu Ludvík výslovn zavazoval,

že jakmile bude zvolen a korunován na krále ímského, budiž to

jednohlasnou vlí všech nebo jen hlasem nkterých voli, ihned

Janovi dopomže k tomu, aby nabyl všech držav a práv, která

kdysi Václav II. míval, a jest to Polsko, Míše nebo jiné zem.
Všechny ty mu Ludvík udlí v léno, bude ho v nich chrániti a

zárove mu obnoví veškerá privilegia císaská, udlená jeho

pedchdcm v echách, takže ho zejména nerudé nikdy nutiti,

aby proti znní svobod tch a proti své vli se úastnil jakýchkoli

výprav íšských nebo snm, a netude ho pro neúast tu nikdy

stíhati svým hnvem. Nadto zavazoval se Ludvík výslovn, že

zachová poddané krále eského pi všech právech a výhodách
13*
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tiší jim kdekoliv zaruených nebo zvykem piznávaných a že

nedopustí zvlášt, aby byli žalobou pohánni ped jeho dvorský

soud, pokud Jan sám stran žalující neodepe uiniti právo soudem
domácím. Listiny zástavní, které byl Jan nedávno dal bratru

Ludvíkovu falckrabímu Rudolfovi za slíbený hlas falcký pi volb
a které se dotýkaly zejména Plzeska, mly býti vráceny, a zá-

rove také sliboval Ludvík, že vymže i vrácení listin, kterých

od roku 1307 nabyli synové krále Albrechta a pomocí jichž mohli

snad obnoviti své nároky na korunu eskou.

V rukou Habsburk však nebyly tehdy jen takové zápisy,

lucemburskému panování v zemích eských nebezpené; vévoda

Fridrich držel zástavn na Morav ješt kraj znojemský s tvrzí

Kostelem a Pohoelicemi, a také o tchto zástavách sliboval

Ludvík, že se piiní, aby byly bez odkladu vráceny ke

korun eské, jakmile Jan vévodm rakouským splatí smluvený

peníz dlužný.

Vidíme tedy, že král Jan, ustupuje šastnjšímu ekateli

svj nárok na koninu ímskou, byl pedevším pilen toho, aby si

podrobnou kapitulací zajistil na východním pomezí íše podobnou

míru moci, jakou tu kdysi mívali poslední Pemyslovci, a obracel

zrak svj nejen k bezpenému zajištní celistvosti a práv koruny

eské, nýbrž i k obnov panství eského v Chebsku, Míšni a v zemích

polských.

Pi tom však nezapomnl ani rodových nárok svých na

západ, o které byl jeho zájem za nkolikamsíního pobytu

v lucemburské otin patrn nemálo vzrostl. Bratr nebožky

manželky Jindicha VIL, Jan vévoda brabantský a limburský,

neml dtí, takže obojí vévodství mohlo jeho smrtí spadnouti

na íši jakožto osielé léno. Jan toužil také po tomto bohatém

kraji a vymohl tedy na Ludvíkovi výslovný slib, že se vzdá,

kdyby došlo k bezdtné smrti vévodov, všech nárok íšských

*) Ve smlouvách se pamatuje ostatn i na Janovy a Balduinovy

,
.consiliavii", kterým Ludvik zajistil 2000 hiven za to, že ,,pro promecione

nostra laborant", a zvláštních dkaz pízn se dostalo zejména Bertol-

doviHcnncberstkmu, jemuž Ludvík potvrdil nejen všechny výsady a dary

král pedchozích, zejména zástavu msta Schweinfmtu, nýbrž slíbil mu
dáti ve spiávu i íšská msta Miihlhausen a Nordhausen, sousedící s du-

rynskými državami Bertoldovými, a zapsal mu pi nich nkterá léna

hradská.



19-

na Brabant a Limburk a Janovi o tom vydá do msíce po koru-

novaci své závaznou listinu, podobné jako ml uiniti o všech

svých ostatních slibech, které budou také zabezpeeny nepro-

dlenou zástavou Kaubu, dležitého hradu falckého na Rýn,
a urením mnoha vznešených rukojmí. 1

)

Ze všeho toho jest zejmé odlišné postavení krále eského
v družin ostatních kurfit. Ti vymáhali na novém ekateli trnu
pro sebe hlavn mnoho penz a drobných dchod zástavních;

Jan obracel zrak svj naproti tomu více k požadavkm politickým

a bezpenému vybudování své královské moci, kterou chtl

ostatn podepíti i rodinným svazkem s budoucím králem nmským.
Vc narážela však na nemalou pekážku tu, že ani Jan ani Ludvík

ješt nemli syn; proto spokojili se zatím tím, že smluven byl

aspo satek Markéty, prvorozené dcerky Janovj-, dcka teprve

k druhému roku dorstajícího, s poruencem Ludvíkovým, vé-

vodou Jindichem Dolnobavorským, sirotkem po bývalém králi

uherském Otovi, a pi tom bylo hned pesn ureno, kdy k nmu
má v budoucnosti dojíti a umluvena výše vna i obvnení .

Strana lucemburská mla tedy nového kandidáta a Ludvík,

vraceje se na sklonku záí z Porýnska do Amberka, se vskutku

bezpeil dobrou nadjí; nebo vedle hlasu eského, mohuského
a trevirského byl mu tehdy prostednictvím Bertolda z Henm -

berka závazn zajištn i hlas braniborský markrabaty Walde-

marem a Janem, a konen i hlas saský mu byl aspo pislíben

vévodou Janem Lauenburským, jehož plné oprávnní k volb
ovšem nebylo zcela nesporné. Nadto poítal tehdy Ludvík, jak

jasn vysvítá z nkterých zmínek jeho pi smlouvání s Balduinem,

ješt pevn s tím, že i jeho vlastní bratr Rudolf, vlastník hlasu

falckého, bude pi nm státi ze spoleného zájmu rodového, a nebylo

vyloueno, že pi takové jednotnosti u vtšiny voli ani kolínský

arcibiskup se neodváží toho, aby se svým osamlým hlasem trval

na volb Fridricha Rakouského. I zdálo se vskutku, že plán Petra

Mohuského, zachraující jednotnou volbu, spje k šastnému
konci a že Nmecko pece rudé ušeteno hrozícího boje o korunu

rímskod.

Než nadje ty se ukázaly mimo vše nadání planými a to hlav n
zásluhou starých rodinných nechutí wittelslašských. Falckraí i

Rudolf, a byl práv v uplynulých msících zachovával pomrn
dobrou vli s mladším bratrem a ddické spory jejich odpoívaly,
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nepivolil k volb Ludvíkov, nýbrž prohlásil, že setrvá s hlasem

svým pi Fridrichovi Habsburském. Rozhodnutí to, stedovkému
cítní rodovému valn se píící, vzbuzovalo ovšem mnohoná-

sobné podivení u souvkovc, a snažili si je vysvtliti všelijak,

nkteí svalujíce hlavní vinu na manželku Rudolfovu, nassavskou

hrabnku, která prý pedevším nepíze mezi bratry rozncovala,

diuzí majíce za to, že Rudolf se bojí povýšení Ludvíkova proto,

aby bratr jej pak svou vtší mocí snad vbec nepipravil o ddictví

otcovské a nerozdal spolené dižavy falcké svým volim. Vedle

toho všeho však rozhodla patrn i íznost, kterou se bratí habs-

burští a zejména Leopold dovedli zmocniti falckrabte, muže

povahy velmi kolísavé a nepevné. Zvdl patrn Leopold vas
o pekvapujícím obratu v táboe lucemburském a napial všecky

své síly, aby také tuto nebezpenou ránu oslabil. Nebo ustoupiti

ped diplomatickýmumním Petra zAspeltu, jak o uinili i oku 1308

habsburští brati tentokráte nechtli za nic Jejich pípravy k boji

byly již píliš pokroilé a nadje píliš napiaté. Fridrich ml býti

volen bu co bud a tu správn poznal Leopold, že za zmnných
pedpoklad jest teba pedevším zabrániti tomu, aby snad

arcibiskup kolínský se nerozkolísa).

Ludvík Bavor neskonil ješt ani všechna svá jednání v Po-

rýnsku, když vévoda Leopold sám již pichvátal ze Švábska na

dolní Rýn, aby se sešel v nasavskem Siegenu s arcibiskupem

Jindichem a jeho hlasem zabezpeil. To se mu vskutku podailo,

ale obratný metropolita ovšem neopomenul toho, aby z n< v<

tísné svého kandidáta nezískal ješt mnohem více, než se dalo

ped tím oekávati. Plných 42 tisíc hiven byl mu nucen Leoj old

slil iti jakožto mzdu volební a zaruiti nejdokonaleji, z ehož

17 tisíc mlo býti ješt ped volbou hotov vyplaceno, a nadto

ml mladý bratr vévodv Jindich vstoupiti v manželství s pí-

buznou arcibiskupovou a tím povznésti význam rodu virnerur-

ského.

Zabezpeiv se tak hlavním straníkem spchal Leopold do

Spýru ke schzce s falckral tem Rudolfem, a také tu dosáhl,

eho mu bylo teba. Dva nesporné hlasy kurfitské zstávaly

tedy Fridrichovi, jednomyslní volba ve prospch lucemburské

strany byla zmaena a nadto mohli Habsburkové poítati i s tím,

že zesílí postavení své ve Frakfurt ješt jinými hlasy, tebas

sporné platnosti, jako byl hlas vévod sasko-wittenberských nebo
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hlas Jindicha Korutanského ; toho bylo sice dlužno za tím úelem
uznati a znova prohlásiti králem eským, ale synové Albrechtovi
byli nyní již odhodláni neustoupiti ped žádnou pekážkou.
Hlavn se pi tom všem spoléhali ovšem na sílu zbraní vlastních
i tch, které byli sole zakoupili penzi a rozlinými jinými
ústupky.

Zmínili jsme se již o tom, jaká opatení ve vci té inili hned
od poátku léta, jakmile poznali, že tentokráte pouze mocí vojen-
skou lze dosáhnouti koruny ímské; po celé léto pak pokraovali

pípravách tch, Fridrich v zemích rakouských i štýrských,
Leopold na Rýn a ve Švábsku a výsledek jejich úsilí ml nyní
plnou mrou dopadnouti na váhu.

Ješt ped koncem záí srazil Fridrich v Linci rytíské houfce
ze zemí alpských sebrané ve vojsko, a dopis, kterým se tehdy
obracel k svému aragonskému tchánovi, dosvduje, s jak no-
ziumnou sebedvrou odtud vyjíždl k neodvratnému zápasu.
Kolem dne 9. íjna spojil se v Augšpurce s bratrem Leopoldem
a spolen brali se pak dále na sever doufajíce, že jet ped Frank-
furtem vojsko jejich posílí svou etou i Rudolf Falcký, zatím co
kolínský arcibiskup, válkou ve vlastním území ohrožený, aspo
ve Wetteravsku a jinde v dolním Pomohaní pro n získával ne-
únavn drobné spojence a námezdníkv.

Byla to vc vskutku neslýchaná tato vojenská výprava
k volebnímu místu, zvlášt když kandidát sám kurfitem nebyl

= iva mohl poítati s vtšinou oprávnných volitel, ale ovšem
strana protivná nevedla si mnoho jinae. Ludvík Bavor, vida,

Lební zápas o korunu ímskou se pece stane zápasem vá-
leným, zbrojil rovnž s nemalým chvatem ve Francích i na Sted-
ním Rýnu a zachovala se nám nejedná smlouva námezdní, za-
jišující mu pomoc toho onoho pána íšského. Hlavn Však bylo
- mu spolehnouti na stranu lucemburskou a dvra v ni jej

nezklamala.

Zejména Petr Mohuský vedl si s rázností, pekvapující
u staikého knížete duchovního. Pijav od Ludvíka výslovn
plnou moc k verkování jeho jménem a na jeho úet, získal mu
nejednoho závažného spojence, jako byl na píklad opat fuldský,
který postavil do pole sto rytí v plném odní, a uzavel smlouvy

Inéiské se -kupinou pán menších, jako byli na píklad p
rhard z Erbachu, Sirid z Eppensteinu, Filip z Falkenšteinu,
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Oldich z Hannavy a jiní, kteí se na poátku íjna s 20—30 hel-

micemi zavazovali k tažení volebnímu a podpoe Ludvíkov.
S Balduinem Trevirským pak postupovali etní jiní páni íšští

z Nizozemí a dolního Porýnska, jako byl Gerhard Jiilišský, Jan
Brabantsko-Limburský, Vilém Hennegavsko-Hollandský, Rayrald

Gelderský, hrabata z Bergu, Cleve, Sponheimu, Baru a jiní, z nichž

ovšem jen ást se brala pímo na Frankfurt, nebo mnozí z nich

posloužili Ludvíkovi lepe tím, že válen zabavovali arcibiskupa

kolínského a skuten mu zabránili, aby se vas nespojil ped
Frankfurtem s vojsky habsburskými. Nemén dležitá byla však

pomoc, jíž se dostalo Ludvíkovi z východu, z ech.

Tam král Jan, nkdy zaátkem záí do Prahy se vrátiv,1
)

zbrojil v zájmu Ludvíkov tak vydatn, až podle dosti vrohodné
zprávy annalisty trevirského sebral tém na tisíc kopí. Z domácích

pramen našich se o tom všem mnoho nedovídáme, jisté vsak jest,

že nejeden pán eský se dal králem pohnouti k této zbrojné jízd

do Nmec —• urit to slyšíme na píklad o pánech Vilému Zajícovi

z Valdeka, Janovi z Vartemberka a Bohuslavu z Boru — a že

bohatá msta eská byla opt nucena mimoádnými dávkami

živiti íšskou politiku královu. Tak vymohl Jan na obci starého

msta Pražského zase dar 1000 hiven stíbra2
) slibem, že prodlouží

mstu svobodu od ádných dávek úroních, a podobn dalo se

zajisté i u jiných pedních osad klatovských, takže na píklad

výsadní listina na trh výroní, kterou král dne 29. záí udlil

Olomouckým, vynášeje v ní s drazem význam jejich msta,
nebyla patrn rovnž zadarmo získána.

Tak minula polovice íjna a zájem všeho Nmecka se obracel

s nedokavým naptím k Frankfurtu, kam se k volebnímu roku,

urenému na den 19. íjna, nesjíždli jen kurfiti s obvyklými

1
)
Jan odevzdal dne 1. srpna Balduinovi správu Lucemburska*

dne 18. srpna jel Aschaffenburkem a v záí by] již v Praze <Reg. III,

p. 216, 218, 222).
2
)
Peníze ty shánla obec velmi tžce, nebo z nájmu ungelt,

hlavního to zdroje píjm pravidelných, bvlv na drahnou dobu tém
všechny ástky ureny naped k splátkám starších závazk. Proto uinili

konšelé sbírku zvláštní, ta však vynesla jen 728 hiven a zbytek bylo

nutno vzíti na lichevný úrok u tehdejších hlavních vitel správy obecní

Konráda Koinbtihla z Chebu a Hilpranda Zwiflingera (Reg. III p. _

a 504).
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družinami, nýbrž z rozliných stran sply veliké houfy vojenské,

a bylo zjevné, že tu hrozí tžká srážka válená. Šlo pedevším
o to, která strana se lépe zajistí místem volebním a ve vci té

se záhy ukázalo, že výhoda je na stran Ludvíkov.

Již dne 17. íjna rozlil vévoda se svým rytístvem stany

ped samými branami frankfurtskými a po jeho boku tu stanuli

- mocnými sbory nejen král eský se svým trevirským strýcem

a Petrem Mohuským, nýbrž také Waldemar Braniborský a saský

vévoda Jan Lauenburský. Na osm tisíc rytí s tžkými oi vá-

lenými tísnilo se prý v táboe Ludvíkov, poet, jaký podle

Petra Zbraslavského ze souvkovc ješt nikdo nespatil pohromad
na jediném míst a který opatrní Frankfurtští ovšem si netroufali

vpustiti do svých hradeb.

Msto tedy neotevelo sice svých bran Ludvíkovi, ale jeho

strana ovládala aspo starou „Frankenerde" na severním behu
Mohanu a nemínila dopustiti, aby se kdokoliv ze straník habs-

burských mstu piblížil se strany té, takže na píklad arcibiskup

kolínský, pedvídaje to, již dne 15. íjna veejným manifestem

prohlásil, že ježto se nemže bez nebezpeí své osoby dostaviti

do Frankfurtu, 1
) svým hlasem pi volb povuje falckrabího

Rudolfa.

Než ani falckrabti se patrn nechtlo valn do jámy lvové.

Ješt dne 17. íjna prohlašoval v Heidelberce, že z nutných a spra-

vedlivých dvod nemže rovnž pijíti do Frankfurta, a že proto

svým zástupcem pi volb jmenuje Jindicha biskupa Kurkskcho.

Ale v záptí zmnil pece úmysl svj a vydal se na cestu, uznávaje

patrn, že takto by strana Fridrichova nebyla zastoupena pi
volb ani jediným nesporným lenem kollegia kurfitského a od-

vahu jeho posílila i zpráva, že vojsko habsburské, s nímž táhl také

Jindich Korutanský a které se bylo na postupu svém ponkud
opozdilo, pece ješt vas pitrhne ped Frankfurt.

J
) Arcibiskup vytýká tu výslovn, že jest ve zejmém nebezpe;

, propter inimicitias quas rev.dom. lkíIdevinusTreverersisarchiepisc( >pu -

-pectabilis vir Johannes cómes Lutzelenburgensis, piimcgenitus inclitc

memorie quondam d. Heinrici Romanorum imperatoris cum ipsorun

íautoribus ct complicibus contra nos habent". Titulem tím naznaovi I

arcibiskup zárove, že Jana již neuznává za pravého krále eskél."

pidávaje se s Habsburky na rtranu Jindicha Korutanského.
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Zrychlenými pochody podailo se habsburským bratím
opravdu, že na veer dne 18. íjna dospli aspo do Sachsen-

hausenu, ležícího na levém behu Mohanu naproti Frankfurtu,

ale pechodu pes eku odvážiti se již nemohli. Nerovnali, se sbor

jejich potem vojsku protivníku a byl nadto v žalostném stavu.

Nebo ve chvatu zstavili Habsburkové patrn oboz daleko za

sebou a dospvše Mohanu, nenalezli tu zásob, které jim mly býti

po vod dodány. Petr Mohuský byl zabavil jejich lod kdesi

u Mohue a dal prý dokonce i krajinu kolem Sachsenhausenu již

ped píchodem nepátel tak vypleniti, že vyhladovlé vojsko

rakouské tu nenalezlo takka ani krky. To byla situace velmi

svízelná, a ješt po letech vzpomínali si rytíi z dalekého Štýrské

a Furlanska, jak pi výprav frankfurtské po sedm dní jiného

nepožili, než holé epy krmné a jak mnoho lidu popadalo nemocemi

z toho vzešlými.

Strana lucemburská dovedla protivníkm svou zjevnou pe-

silou vojenskou úinn zatarasiti pístup k místu volby, ale pidala

k tomu nadto ješt farisejský posmch tím, jak si vedla pi volte

samé, aby si co nejlépe zajistila zdání správného postupu. Když
totiž nadešel den k volb urený, den 19. íjna, shromáždili se

volitelé Ludvíkovi až v podveer ve velikém stanu Balduinové

v kterési zahrad pedbranou mstskou a prohlásili, že by mohli

volbu ihned sami provésti, ježto byli marn po celý den ekali

na ostatní volitelé na míst jedin k volb zpsobilém. Pro dobrý

mír a z nadje na dohodu že však jim dávají Jhutu ješt do zítka,

o emž byl pak ihned sepsán notáský instrument a odeslán pes
eku do Sachsenhausenu.

Vskutku spisujíce jej Balduin i Petr Mohuský vdli zajisté

dobe, že strana habsburská, nemohouc v tísni své ped Frank-

furtem dlouho vykávati, zatím sama byla již o polednách pi-

kroila k volte bez zetele na to, že nestálapímo na pd zvykem
posvcené a že od voli druhých ji dlila eka. Voliové sachsen-

hausenští snažili se tu zmírniti právní nevýhody svého postavení

pedevším veejnou protestací, kterou peetl jménem Jindich;'

Korutanského, Rudolfa Falckého a Rudolfa "YVittemt erskcho

Jindich Kurkský, jediný, jak se zdá, biskup v táboe habsturském,

a v níž se dovozovalo, že jmenovaní se nehodlají k volb spojiti

s osobami nkterými zjevnr vyobcovanými, jež k ní oprávnny

nejsou a proti všemu právu do ní se vtírají.
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Tím byl ovšem mínn nejen Jan Saskolauenburský, nýbrž

pedevším i Jan Lucemburský, stranou habsburskou za krále

eského již neuznávaný a pro svj boj s arcibiskupem kolínským
propadlý duchovním censurám. Po petení protestace té byla

pak volba Fridrichova provedena a výsledek její Rudolfem Falckým
veejn prohlášen.

Rakouský vévoda byl tedy vskutku zvolen díve než jeho

protivník, ale byla to vru podivná volba, nebo pi ní nebylo ani

jediného duchovního kurfita a v hladovém táboe vše jen ekalo
na znamení ke kvapnému odchodu. Znamení to bylo vskutku
dáno hned, jak nastala noc, a ústup se podobal velnu útku, ježto

namnoze ani stan nebylo možno odvézti. Jako po porážce prchal

voj strany rakouské k jihu do kraje, kde bylo možné aspo se

nasytiti. Nov zvolený král Fridrich sám ovšem nechvátal s ostat-

ními zpt do Švábska. S neetnou družinou, vedenou hrabtem
Menhartem z Ortenburka, peplavil se tajn pes Mohan a ujíždl
postranními cestami do Bonnu k arcibiskupovi kolínskému, aby
pokud možná nejrychleji pedešel soupee svého a dosáhl koru-

novace v Cáchách.

Tuto stísnnou a nešastn inscenovanou volbu sachsen-

h usenskou tedy nebylo nesnadno pedstihnouti zevní dstojností
volby Ludvíkovy, provedené paterem kurfit druhého dne
potom, dne 20. íjna, ped branami frankfurtskými. Zde byl za-

chován všecek obvyklý postup volební; hlasy nepítomných ve-

litel obadn anulovány a nový král uvítán hluným jásotem
etného rytíského vojska. Ale zevní okázalost kryla tu snad
ješt více než pi volb vévody rakouského potupnou závislost

kandidátovu na volitelích, kteí neváhali ješt v poslední chvíli

ped slavností voletní vymáhati na Ludvíkovi nové a nové
ústupky.

Ukazuje to zcela zejm na píklad listina, kterou bezpro-
stedn ped mší volební Ludvík byl nucen zpeetiti Janovi e-
skému a v níž mu zvtšil zástavní peníz, zapsaný na Chebu, Flossu
a Parkštejnu z desíti na dvacet tisíc hiven. Listina ta zajišovala

ostatn Janovi i jiné výhody. Ustanovovala, nebude-li Ludvík
moci vskutku odevzdati clo dne 2. února 1315 králi eskému Cheb,
že dá mu v náhradu zatím jiné statky své, k Šumav pilehlé,

a mimo to byla tu zástava chebská pímo spojena s výplatou
moravských mst ze zástavního držení véved rakouských.
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Ludvík se totiž zavazoval, že se pokusí dosáhnouti výplaty

Znojma, Pohoelic a Kostela do dne 23. bezna píštího roku,

pi emž ovšem bude peníz, který na to obrátí, sloužiti k umoení
dvaceti tisíc na Chebu zapsaných. Ježto však pomr, který nastal

práv vykonanou volbou Fridrichovou mezi vévody rakouskými

a Ludvíkem, sotva dovoloval, aby vskutku došlo k takovému

jednání o výplatu moravských zástav, znamenalo toto nové

ustanovení smluvní zajisté jen lepší zabezpeení zástavy chebské

pro Jana a píležitost domáhati se pomocí jeho za nkterý as
nových výhod na Ludvíkovi.

Takové nasazování nože na hrdlo kandidátovo práv v po-

slední okamžik ped volbou mlo nepochybn ráz nerytíského

vydraství, ale není vyloueno, že bylo aspo ponkud odvodnno
zmnou pomr, kterou dovršila práv vykonaná volba Fridri-

chova. Až do ní bylo snad možno nadíti se, že habsburský vévoda

konen snad pece couvne ped vtšinou oprávnných volitel

a že se neodváží s oporou o hlasy tak pochybné, jako byl hlas

Jindicha Korutanského, zpsobiti dvojkráleví a vnitní válku

v íši. Stalo se však jinak; Fridrich sáhl vskutku po korun a tím

bylo zárove zejmo, že králi eskému nezbude než, aby svého

kandidáta, Ludvíka, v boji proti Habsburkm mocn podporoval

a jeho vci pinášel obti mnohem vtší, než snad pvodn bylo

smluveno. S hlediska toho- bylo zvýšení ceny hlasu eského pi
volb patrn odvodnno a budoucnost potvrdila, pedtuchu tu

vskutku plnou mrou.

Ve chvíli volební ovšem nikdo z voli ješt nemohl tušiti,

že zápas obou zvolených král bude po dlouhá léta hubiti íši a že

se stane novým, významným lánkem v osudném sestupu císaské

moci s pvodního evropského postavení. Slavnostními prokla-

macemi ohlašovali kurfiti strany Ludvíkovy své rozhodnutí

a žádali zejména dtkliv Frankfurtských, aby aspo nyní oteveli

zvolenému králi brány. Ale nejistota a nedvra, s kterou se po-

divné události volební v Nmecku vbec setkaly, projevila se hned

pi tomto prvním kroku. Nebo teprve po dkladné porad se

spíznnými msty sousedními, Friedberkem, Wetzlarem a Geln-

hausenem dovolili Frankfurtští Ludvíkovi, že sml dne 23. íjna

s nevelikým prvodem vejíti do msta a usednuv na oltá v kostele

sv. Bartolomje pijmouti hold mšanstva.
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Pijetí to ovšem nemlo po státoprávní stránce valného vý-

znamu; dležitjší bylo, aby zvolený král co nejdíve dosáhl

korunovace v Cáchách, za níž se byl jeho soupe hned po volb
vypravil. Ludvík Bavor ve vci té však nejevil chvatu tak ner-

vosního ; byl patrn bezpeen tím, že Cáchy stojí pi jeho stran

a Fridrichovi bran neotevrou. Proto setrval do dne 26. íjna ped
Frankfurtem, jsa tu zabaven všemožným jednáním právním

a hlavn ovšem pípravami ke korunovaní jízd. Nebo on nechtl

slavnosti té dospti takka úkradkem a s neetným prvodem.
8 vojskem chtl táhnouti do Cách a dodati slavnosti korunovaní

tím vtšího lesku, s ím vtšími obtížemi se potkávala po stránce

právní. Nebo korunovati krále ímské bylo právem arcibiskupa

kolínského; ten uchovával také pravou korunu a byl pívržencem

Fridrichovým a jeho hostitelem v pevném Bonnu. Skutenost tu

bylo možno zastíti jen rozvinutím moci co nejvýznamnjší pí i

tažení na Cáchy a proto vidíme, že Ludvík podstupoval vše, aby

tomuto požadavku vyhovl i za cenu nových obtí, které jej ješt

více než dotud inily dlužníkem volitcl a závislým na stran

lucemburské.

Stejn jako ped volbou zapisuje zase dchody a rozliné

statky Petrovi Mohuskému i Balduinovi Trevirskému za vojenskou

pomoc, kterou mu mli poskytnouti pi korunovaním tažení,

a také eský král byl nucen pispti mu nemálo v té vci. Nikoliv

ovsem úastí osobní, nebo provázeti šastnjšího soupee do Cách

za podzimní nepohody a vykonati tam povinnosti úadu arci-

íšnického Jana Lucemburského asi nelákalo a snad jej volaly

také naléhavé poteby do ech; ale usnadnil výpravu Ludvíkovu

aspo penžním píspvkem. Penz hotových u nho sice nebylo,

ale nalezl patrn u frankfurtských patrici snáze úvr, než nový

ímský král, moha jim dáti cennou zástavu. Po brabantské matce

své ml totiž Jan ješt jakýsi podíl na cle v Antverpách a zastaviv

jej nyní, pjil ze sumy takto získané Ludvíkovy 18 tisíc liber

halí1
) na slib a záruku, že peníz ten mu bude postupn splácen

z falckého cla porýnského v Bacharachu, jehož správy se ml
ujmouti Balduin Trevirský, rovnž na clo to odkázaný ástí svých

pjek.

*) Pjka byla asi v celku vtší, jak lze souditi ze znní zápisu Lud-

víkova (Const. V, No. 1 10) a Jan užil zbytku nejspíše k zaplacení žoldu své

družiny volební.
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Tak složité tedy pevody úvrní a rozliná jiná opatení

umožnily Ludvíkovi, že se mohl v posledních dnech íjna s dosta-

tenou silou vojenskou obrátiti od Frankfurta na západ a dosti

znanou oklikou pes Trevirsko a horské hbety Eiíelu zvolna se

ubírati k Cáchám, zatím co král eský se vracel nazpt do ech.
Rozcházejíce se ve Frankfurt ani ten ani onen ovšem netušili, jak

tsn sdruženébudou další osudy jejich a jak zmatený proudnejrz-

njších událostí je stále bude k sob spínati brzo v pátelské sou-

innosti, brzo zase v žárlivém soupeství; netušili zejména, jak

se rodu lucemburskému dlouhé dvoukráleví v Nmcích stane

píinou tžkých obtí a konené vítzství Bavorovo pak trpl-ým

zklamáním, ale zárove i východiskem nových djinných úkol
za syna Janova, Karla IV. To vše tehdy kryla ješt daleká budouc-

nost; zatím byli oba králové ješt mladí, plni touhy po stkvlé

moci a životním rozptí. Skutenost, že Jan byl nucen Ludvíkovi

vlastní rukou podati skývu moci, jež se zdála do nedávná jeho

vlastním rtm již tak jistou, zanechala v duši Lucemturkov
sice nepochybn bolestnou jizvu, ale spolený zájem na tom,

aby moc habsburská opt nenabyla v íši vrchu, zatlail vc tu

na dlouhá léta do pozadí a svádl aspo zatím oba krále do téhož

šiku; uvidíme, jak podstatné následky mlo spojení to také pro

následující vývoj vnitních pomr v království eském.



IV.

Král jan a panstvo eské.

Poteby, které volaly krále Jana od volby frankfurtské

nazpt do zemí eských, byly, jak se zdá, pedevším obranného
rázu. Bylo jihovýchodní pomezí markrabství moravského tehdy
vážn znepokojeno sousedem velmi nepohodlným, Matoušem
Trenanským. Vidli jsme v prvním dílu, jak si tento magnát
z vodu Csák, užívaje s nemilosrdnou dravostí zmatk v Uhrách
nastalých po vymení národní dynastie, budoval v severozápadním

koutu království uherského státeek takka samostatný, klínem

isknoucí mezi vlastní Podunají a zem eské. Vynikaje nejprve

mezi pívrženci panství pemyslovského v Uhrách, pešel Matouš
vas ke stran protivné, ale nesetrval ani pi ní dlouho. Jakmile

po roce 1308 kouma sv. Štpána pevnji spoinula na hlav ne-

apolského prince Karla Roberta, stetla se pée mladého panovníka
o skutené opanování íše rychle s požadavkj- sebevdomého pa-

latina, openého o úchvaty neklidné doby pedchozí. Po léta válil

pak Karel Robert s Matoušem a jeho stranou se stídavým štstím,

v kterýchžto bojích trenanský satrapa nejednou užíval pomoci
urozených žoldné, na ve bováných na Morav a svádl se svým
králem pravé bitvy polní. Proto sblížení, které nastalo roku 1312

mezi Janem Lucemburským a Karlem Robertem, neprosplo
nikterak pátelským stykm pohraniným mezi Moravou a uher-

ským Slovenskem. Matouš jím nebyl naprosto poután, nýhiž
nalézal v nm naopak spíše dvod k loupeživému znepokojování
sousední oblasti moravské, kterou jeho roty nejednou navšt-
vovaly ohnn a meem, vláejíce odtud množství bezbranného

lidu na otrocké trhy uherské. Troufalost Matoušovu pak posílik

jak se zdá, nemálo i rozpor, který závodní o korunu ímskou
položilo mezi krále eského a vévody rakouské. Pedvídaje blízkou

válku obou soused, koistil Csák již naped z patrného zabavení
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sil Janových a zmocnil se dokonce nkterých pohraniných pev-

ností moravských. Bylo to zejména Veselí, ležící na jih od Uher-

ského Hradišt, a Holi, mstys s tvrdým hradem, poítaný sice

již k Uhrám, ale od nepamti utkvlý v moci král eských.

Opanovav ta místa, trenanský pán podle slov pokraování Dali-

milova ,,s nich Moravu všiu hubieše", a tu bylo tedy teba, aby

se stalo proti zpupnosti té náležité opatení.

Pichvátav v zim od Frankfinta na Moravu, král Jan nemohl

ovšem naráz uiniti více, než že položil do Uherského Brodu

silnou etu bojovník, ,,aby zem bránili a ped ty hrady jiezdy

inili," a navštíviv Uherské Hradišt, také tam se postaral podobn
o obranu kraje. Nebo pokoiti mocného velmože a odejmouti mu
cennou koist bylo možné jen opravdovým tažením váleným,

které žádalo znaných náklad i píprav. Proto vrátil se král

na sklonku bezna 1315 do ech, aby sebral také i tamní hotovost

zemskou k obran hranic moravských ; ale narazil tu na odpor

zcela neekaný, totiž na mocné hnutí panstva eského, žádajícího

od nho dokonalé zmny soustavy vládní. Velmožové eští vzepeli

se konen se zjevným odporem proti tomu, aby se pod novou

dynastií lucemburskou v království dokonale upevnil podobný

poádek, jaký tu býval za Václava II., nehodlajíce zejména snášeti

toho, aby mladý král zstával nadále v nikách cizích, nmeckých
rádc.

Již v pedchozí kapitole vyložili jsme, jak mocnou oporou

vlád Janov byli od poátku vznešení diplomaté duchovní z íše,

které mu byl císaský otec po boku zstavil, i zkušení váleníci

z Durynska, z Frank a Švábska, kteí se svými družinami inili

spolehlivé jádro jeho bojovné moci. Jinoch usedlý na trn eském
unikal takka zrakm svých poddaných za stnou cizích poru-

ník a rádc, jej hust obklopujících, jako byli Petr Mohuský,

Filip Eichstáttský, Jindich Fuldský, Bertold z Henneberka,

Albrecht z Hohenlohe, Walter z Castellu, Jindich z Weilnau,

Oldich landkrab z Leuchtemberka, Filip z Falkenštejna a jiní

Nmci, kteí na dvoe Janov po léta se zdržujíce, vskutku tu vládli

a panstvo eské zjevn odtiskovaliod pramene moci prese všechny

sliby, které byl mladý král i s otcem svým uinil ped dosažením

trnu. Nebo závazky ty umenšil si Jan hned pi spisování kone-

ného znní slavného reversu korunovaního a šel na dráze té pak

ješt dále po neoekávan rychlém a snadném nabytí Moravy.
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Tehdy položil, jak víme, dležitý úad podkomoský v echách
do rukou nmeckého hrabte, domácímu velmoži jej odav, a vy-
tvoil nadto patrn i v novém úad hofmistrovském zvláštní

obor psobnosti svený jinému cizinci, hrabti Jindichovi
z Weilnau.

Tu nebylo již lze tvrditi, že cizí družina trvá pi Janovi snad

jen proto, že král jest také hrabtem lucemburským, nebo, že jí

má potebí k správ íšského vikariátu ; bylo zjevné, že podobn
jako za pedposledního Pemyslovce chytré hlavy cizích knží
a ozbrojené psti cizího žoldnéstva se staly zase oporou trnu
v echách a že výhody, které domácím pánm pineslo pohnuté
šestiletí po smrti Václava II., jsou vážn ohroženy. Nejvyšší

úady zemské, zejména úady soudní, žádající podrobné znalosti

domácího práva, zstávaly sice nadále v jejich nikách, ale v tajné

rad královské i ve správ komorní pevládal naprosto vliv d-
vrník cizích, zesilovaný nmeckými opaty cisterciáckými,

Konrádem Zbraslavským i Heidenreichcm Sedleckým. Tm se

vracela zase doba mocného vlivu, na niž byli tak toužebn ekali

od náhlé smrti krále Rudolfa. A prese všechny korunovaní sliby

rozdával a zastavoval král Jan na konec cizincm nepochybn
i provinciální úady zemské. Pro nedostatek pramen listinných

nezachoval se nám sice dostatek uritých doklad, ale kronika

zbraslavská vytýká výslovn žaloby pán eských i na tuto vc
a víme bezpen, že na píklad beneficiárním pánem soudu plze-
-kého byl lantkrab leuchtenberský. 1

)

*) Bachmann. Gesch. Bóhmens I. 750 popírá sice. že by postup
Janv byl býval

,
.verfassungswidrig" a vykládá, že z cizinc žádný

v skutku neml úadu zemského ; vedle nich prý býval nadto v rad králov
vždy dostatek ech. Než první ást tvrzení toho odporuje zejmým
dokladm pramenným a pi druhé nestaí zajisté, dovolává-li se Bachmann
ady svdk vyjmenovaných v listin královské ze dne 25. listopadu 1315

;

vždy listina ta pochází až z doby po pevratu cizineckého režimu na
dvoe Janov. Podrobné poznání pomr tehdejších jest ovšem valn
znesnadnno skrovným potem zachovaných listin královských, ale

podstatu vci vystihuje výslovné tvrzení kroniky zbraslavské (p. 228),

že cizinci ,,castra et beneficia regni oceupant et tamen pacem in

stratis facere non sufíiciunt ncc laborant". Tu šlo zejm o staré, provin-

ciální úady zemské a také na jiném míst Petr Zbraslavský vytýká vý-

slovn, že páni eští Jana žádali, aby píšt dával jen jim a nikoliv cizincm
..beneficia terrae".

Susta, Dv knihy eských djin II. 14
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A bylo to zcela pirozené. Jakožto viká íšský a synek císav
mohl Jan ovsem nákladnou pomoc svých cizích dvrník odm-
ovati nemalou mrou rozlinými dchody íšskými, a také to

vskutku inil. Hned djiny arcibiskupství mohuského pinášejí

nejeden doklad toho, jaké výsluhy si dovedl v Porýnsku i v du-

rynské oblasti zajistiti Petr z Aspeltu za svou námahu v echách.

Jeho doasného zástupce v porunictví nad Janem, biskupa

eichstáttského, císa pak rovnž odmnil vrácením íšského msta
Gredingen, Dietegen z Castellu, odcházeje z ech v lét 1311,

aby se ujal íšského fojtství ve Švábsku, byl vyznamenán hodností

íšského mana pi hrad Ravensburce a darem 800 hiven, pojiš-

tných na jiném statku íšském; Albrecht z Hohenlohe získal

íšské fojtství ve Francích, Filip z Falkenštejnu vysloužil si pro

své msto Kónigstein cenné výsady a Beitold z Henneberka

dostal k pedchozím svým výhodám, jako bylo povýšení do stavu

knížecího a zástava Schweinfurtu, za pobytu svého v echách

od Jindicha VII. ješt rozliné jiné odmny, na píklad tisíc liber

halé na židovské obci virepurské.

Sloužila tedy císaská moc otcova v íši mladému králi es-

kému namnoze jakožto dležitá opora hmotná k upevnní vlády

v echách; ale z pozdjších stížností pán eských vysvítá jasn,

že vc ta pece nestaila zcela k uspokojení všech nárok nákladné

družiny a že také znaná ást královských dchod eských

mizela v ochotn nastavovaných dlaních cizích pán, kteí svého

pobytu v echách ve smru tom dovedli nepochybn užíti pe-

dkladn.

Jest jist význané, slyšíme-li na píklad, že o vánocích roku

1312 obec pražská poctila krále hedvábnými látkami a stíbrným

náiním v cen 84 kop, ale že zárove bylo jí darovati panu Ber-

toldovi z Henneberka 100 kop a tžkou stíbrnou konvici, panu

z Falkenštejna 25 a Waltrovi z Castellu 15 kop. Mohl-li Bcrtold

z Henneberka v letech 1312—1314 rodové statky své v Nmcích
vskutku zdvojnásobiti koupí t. zv. Neue Herrschaft, k níž se

poítala i nkterá dležitá msta jako Šmalkaldy a Koburk.

a hotov na to zaplatiti na 20 tisíc hiven, 1
) ulehily mu vc tu

x
) Koupi umožnil ovšem také satek jeho syna Jindicha s maikra-

binkou braniborskou Juttou ; o tom pináší rékteré podrobnosti Rummd,
Bertold VII. von Hennebcrg 2].
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hybn rozliné dchody, plynoucí '/ íšského vikariátu,

který pomáhal Janovi spravovati,1
) ale témuž úelu posloužila

patrn i nejedná hivna získaná v echách. Proto pozdjší osla-

vovatel pán Bertoldv2
) asi právem se ani píliš nenamáhal, aby

svého hrdinu omyl z výtky zjevné ziskuchtivosti, piznávaje mu
jen polehující okolnost slovy „man dtirfe es unserem Grafen

eben nicht zu sehr verargen, dass er eine so gúnstige Gelegenheit

zum Wohlstand seines Hauses benutzet hábe."

Vskutku henneberský hrab, stejn jako ostatní drobní hejt-

manové íšští, podpírající svými družinami i svou zkušeností

vládu mladého Jana, vidli ve svém pobytu v echách nepocrýbn
pedevším píležitost k rychlému zbohatnutí a náky pánu eských

na hrábivost, kterou prý tito Nmci království ochuzovali, právem

neprávem peníze hromadíce a ven je vyvážejíce, nebyly zajisté

jen nenávistným výmyslem. Petr Zbraslavský, který z píin
na snad ležících do nebe vynášel poruenskou vládu starého

pítele svého ádu, Petra Mohuského, naznauje sice, že z úst

pán eských tu mluvila pedevším závistivá touha, aby sami

mohli dchody korunní drancovati a vládnouti v rad královské,

ale i on piznává, že žádný národ nesnáší toho rád, aby cizinec

mu vládl a na jeho škodu bohatl.

Pipouštje tak mimodk stinné stránky cizineckého režimu,

zastírá je Petr ovšem v záptí horlivým chvalozpvem na nestrannou

,,moudrost", s kterou prý íšští páni peovali o mír a dobrý ád
v zemi. Ale vtšina domorodc vc tu posuzovala zcela jinak,

vidouc v obratných rádcích králových pedevším nešetrné vetelce,

valn nedbající práv domácího obyvatelstva. Ješt po letech se

na Morav vzpomínalo na píklad toho, jak Walter z Castellu,

vládna markrabstvím, svévoln odal vdov po Tasovi z Lomnice

dvé vesnic, a zpenžil je hned ve svj prospch zástavou bohatému

rychtái brnnskému. Povst zveliovala a zobecovala pak zajisté

pípady takové a pispívala k tomu, že se zklamání, které panstvu

eskému od poátku psobil zpsob vlády Janovy, postup -m

doby nikterak neumenšovalo. nýbrž spíše rostlo.

l
)

Jest význané, ž< roku 1315 Bcrtold neopominul toho, aby ní

nedal výslovn zajistiti králem Ludvíkem Bavorem beztrestnost., kdyby

byl obvinn z nesprávného hospodaení s dchody íšského vikariátu.

*
1 A. Schultes. Dipl. Geschichte des Hauses Henneberg II. 23.

14*
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Zklamání to pak bylo patrn nemálo podncováno i zpsobem,
jakým si poruenská vláda vedla pi urovnávání význaných
spor mezi velmožnou šlechtou a bohatým patriciátem mst
eských.

Neutváel se zajisté pomr krále Jana k mšanst\ii
vbec tak, jak se toho asi nadali páni eští, kteí na sklonku

roku 1310 mladému Lucemburkovi pedevším razili cestu do zem.
Tehdy vskutku vtší ást mšanstva projevila malou prozíravost

politickou, pidrževši se do posledka ztracené vci Jindicha

Korutanského, takže teprve když Praha úskoným útokem padla,

dležitá msta, jako Kolín a Kutná Hora, o nž se Jan byl ped
tím marn ucházel, mu otevela své brány. Jednání to mohlo míti

snadno osudné následky pro oceování mšanstva novým králem
;

mohlo v nm vzbuditi náladu málo píznivou bohatému patriciátu

a pivésti jej na stranu tch, kdož po událostech roku 1309 vidli

v pílišné moci plutokracie pražské a kutnohorské zjev zájmm krá-

lovství škodlivý a ve smlouvách, které tehdy byly uzaveny k vy-

svobození panských zajatc, potupné a tíživé pouto panstva.

Král opravdu zrušil hned v prvních dnech po dobytí Prahy

všechny výsady, udlené mstm Jindichem Korutanským, a po-

vil Petra Mohuského a Bertoldaz Henneberku jakousi revisí jejich

svobod, a to zvlášt tch mst, která, jako na píklad Kolín, za-

sloužila jednáním svým královy nemilosti. Ale již listiny, které

vzešly z ízení toho, ukazují, že nemilost královu bylo lze rychle za-

žehnati, a ovšem nikoliv bez nkterých obtí penžitých, a že

nová vláda se nejevila mšanstvu nikterak zásadn nepívtivou.

A bylo to pirozené. Stál vskutku v jejím ele týž Petr z As-

peltu, který byl za dlouholetého kancléování svého v dob Vác-

lava II. poznal, jak mocnou oporou králi eskému jest blahobyt

rozkvétajících mst, penžitá pohotovost i mocný úvr patriciátu.

Jeho zkušenosti osobní byly v tu chvíli vbec jakýmsi mostem,

spojujícím slavnou minulost posledních Pemyslovc s poátky
nové dynastie lucemburské, a tato okolnost nebyla zajisté nadjím
bohatého mšanstva nepíznivá. Vláda Janova vymáhala sice

od prvního poátku na mstech královských asté a dosti tžké

dávky ; zápisy nejstarší knihy radní Starého msta pražského

nám to dobe dosvdují svými zprávami o tom, s jakými obtížemi

shánli konšelé a losungei rozliné mimoádné bern i dary pro

krále a dvr; ale naopak jest zjevné, že poruenská vláda mohu-
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ského arcibiskupa a pana z Henneberka dovedla, kdykoliv toho
bylo

_
teba, zastati se náležit osob mšanských i tam. kde šlo

o jejich vádu s prvními velmoži zem.
Velmi názorn to ukazuje krvavý spor mezi rodinou Pušovc

a pany z Potštejna, který byl vyrovnáván roku 1312 a vzbudil
obecnou pozornost. Dovídáme se o nm ovšem jen z konené
listiny rozsudne. která skoupými narážkami osvtluje dlouhý
prbh sporu velmi nedostatené. Proto ani nevíme, jak k nmu
došlo a jaké ml píiny; je-li vsak správná naše domnnka
vyslovená pi událostech roku 1301), že hrad Litice, s Potštejnem
sousedící a bývalý majetek týchž pánu, pešel koupí neb zástavou
v moc bohatého Peregrina Puse, dalo patrn blízké sousedství
podnt k záští, v nmž násilnou smrtí zahynul pan Procek z Pot-
štejna. Syn jeho Mikuláš, hledaje pomstv. zabil pak Peregrina
Puse, ak neuinil tak v boji poctivém, nýbrž úkiadn a se zjevným
porušením míru královského, nejspíše v Praze; byl se svými
sluhy Gerhardem a Blahutem i se svým pomocníkem, panem
Oldichem z Brandýsa, v záptí zajat dráby královskými a vznn
na hrad pražském. Jeho bratr. Puta z Potštejna, neupustil však
<>d kryemsty

;
jsa podporován vším rodem svým, Drslavici, v ele

5 Betislavem z Ryžmberka. pokraoval v odpovdném boji proti
Pušovcm. na jejichž stranu se na roti tomu pidaly jiné m-
stanské rodiny pražské i kutnohorské, s nimi sešvakené, jako
byli Olbramovici. Klancové, Pertold Pirkner, Heman Purkardv
se svými bratry, Jindich od Kamene a jiní. Bohatý patriciát
hájil tedy zcela osobit svého práva se zbraní v ruce stejn jako
velmožní páni šlechtití

; nehledal záštity v obci, která jako celek
nebyla dosti ^ilná a ustrojená, aby mu jí valn poskytla, nýbrž
spoléhal na vlastní výzbroj a soukromé vzájemné spolky. Válil
s urozem mi protivníky jako rovný s rovným a episoda ta nám
ukazuje znova, jak podstatn se lišily ctižádostivé sklony bohatého
a snadno se feudalisujícího mšanstva pražského na poátku
14. veku od pozdjších zápasu stavu mstského za lepší právo
na snmích a v zemi vbec.

Drobná válka ta psobila ovšem podstatné škody všemu
kupectvu pražskému, vydanému záškodným pepadm panských
odpovdníku

: Kesislavovi ampašskému se na píklad podailo
zajmouti Petra Klarice, Mikuláše a Konráda Purkhartova a Miku-
láše ze Kšel. lenníka Jindicha Puse. Na konec pak zasáhli i po-
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runici královi do sporu a v dubnu 1312 se podrobila ta i ona strana

rozhodímu soudu ty cizích hrabat, Bertolda z Henneberka,

Albrechta z Hohenlohe, Filipa z Falkenštejna a Jindicha z Weilnau.

Rozhodí ti pak ukonili vskutku spor rozsudkem, který jest

pro souvké pomry velmi význaný ; zejména tím, jak nepíznivý

byl urozenému vrahovi a jak estné zadostiuinní dával stran

mšanské.
Pedevším bylo uloženo té i oné stran, aby od dalšího záští

upustila, zajaté uvolnila bez výkupu a nikdy víc si nevyítajíc smrt

Peregrinovu i Prockovu, ustála od vší krevní msty. Pan Mikuláš

z Potštejna se svými spoluvinníky sml opustiti vzení královské,

ah za podmínek neobyejn tžkých. Pedevším bylo mu uloženo,

aby na smíení své viny vykonal bezodkladn pout k hrobm
apoštolským do íma, kdežto jeho sluhové mli za týmž úelem
jíti do Cách a pan Oldich z Brandýsa dokonce až k sv. Jakubu
do Compostelly. Nadto ml Mikuláš získati bratrství ticeti klá-

šter a v každém z nich zaplatit i po tisíci mších za duši Peregrinovu

;

ale ani na tom nebylo dosti. V hlavním chrám mšanstva praž-

ského, u Panny Marie ped Týnem, bylo mu na vné asy opatiti

zvláštního stídníka, který by denn sloužil mši za zavraždného,

a za týmž úelem darovati i klášteru sv. Jakuba na Starém Mst
deset hiven stíbra. Veškeré tyto nákladné poenitencie byly pak

dovršeny požadavkem zvlášt pokoujícím. Po návratu z íma
ml Mikuláš se stem osob jíti v pokorném prvodu od kláštera

sv. Klimenta až k domu Anežky, vdovy zavraždného Peregrina.

a zaplatiti jí odškodné 1500 hiven stíbra. Jeho spojencm a

pátelm pak bylo uloženo, aby podle ocenní zvlášt jmenovaných
rozhodí poskytli obci pražské i jednotlivým mšanm slušné

náhrady za škody válkou zpsobené.
Podmínky ty byly tedy tuhé, tak tuhé, že bylo lze pochybo-

vati o tom, bude-li Mikuláš a jeho mocný rod vskutku ochoten

je vyplniti. Proto neoteveli mu rozhodí díve vzení, dokud ne-

postavil jakožto rukojmí nkolik pán z pedních rod zemských,

v boji pímo nezúastnných, zejména z Ronovc pana Albrechta

a Plitu Fridlandského a Hynka Krušinu z Lichtemburka, z Drsla-

vic pana Jana z Dobrušky a Viléma z Herštejna, z Kounic Ar-

nošta z Talmberka a Boleslava ze Smena, z Benešovic pana

Tobiáše Bechyského a ješt nkteré jiné. Oni všichni se zaruili

nejen osobním ležením v Praze za vyplnní podmínek panem
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Mikulášem i jeho rodem, nýbrž duli stran protivné i právo, aby.

nebude-li vas splacen peníz pokutný a náhradný, jejich vlastní

statky jím zatížila poadem práva zemského, a zavázali se do-

konce k osobní pomoci válené, kdyby Potštejnští snad chtli
rozsudku mocí odporovati.

Byly tedy podmínky, jež tvero nmeckých hrabat, pedních
rádc mladého krále, uložilo tímto rozhodnutím panu Mikuláši,

vru drakonické, a pochopíme snadno, pro si obec pražská práv
tento rozsudek zapsala na vnou pamt do své radní knihy.

Byl jeden z nejmocnjších pán zemských za vraždu mšana
potrestán nejen tresty penžitými, které mu pinášely takka
1 srnoLnou zkázu, nýbrž také osobn co nejcitelnji zasažen i

-

tupným prvodem po ulicích msta ; a nebyla pitom valn vzata

v poet ani polehující okolnost, že také jeho otec, Prpcek z Pot-

štejna, byl ped tím zahynul násiln, a jak on tvrdil, vinou m-
nského protivníka. Stedovk vyjadoval zvrstvení spoleenské

valnou mrou také vtší nebo menší oernanou právní, které po-

skytoval jednotlivým skupinám stavovským. Proto ml podobný-

pípad cenu velmi zásadní. Y Pušovcích dostalo se všemu n-
meckému patriciátu eských mst slavného zadostiuinní a po-

sily, kdežto spolu s Drslavici utrplo bolestné pokoení pyšné
panstvo eské a není pochybnosti, že události takové nepispívaly

nikterak k oblíbenosti cizích rádc Janových u domácí šlechty

šké.

Panstva eské se cítilo jaksi ošizeno o úspchy let pedclu zích

a poznávalo, jak tuhou ohlávku samo sob bylo uchystalo vypu-
zením Jindicha Korutanského a nastolením Lucemburku : vidlo,
že novou silou pokrauje vzmáhání cizích živl v zemi , které již

za posledních Pe mysleven pro jevilo své stinné stránky. Zase

vládly cizí zbrojné družiny královskými hrady a pevnými místy,

- rozhodovali nmetí opati a duchovní v rad královské,

itrujíce opatrn komoru i urburu a chráníce piln statk krá-

lovských i duchovních ped panskými úchvaty ; zase snažil se

bohatý mšák nmecký vztyovati hlavu smle až do vrstev

nejvyšších. A všichni tito Nmci se jevili zárove pevnou opon. u

-ilné moci královské a zbraní její proti stavovským zájmm
panstva .

To bylo tedy trpké zklamání, které hned korunovaním
aem poínajíc, rok co rok rostl , a projevu zvlášt význ; -



216

ného dostalo se mu v závrených slovech skládání Dalimilova.

Veršovec, vášnivý mluví šlechtického cítní eského, který práv
tehdy konil své dílo, pozdravoval sice mladého krále Jana a pál
mu dlouhého života, ale varoval ho zárove pedtkliv, aby

neplodil cizinc, nýbrž ,,miloval zemany a v své rad jml eské

pány", a nerozpakoval se nikterak, napomenutí to okoeniti

náležit výstrahou, že jinak prý ani nový král zemi nedá míru

tak horlivé slibovaného, nýbrž s hanbou z ní bude vypuzen rovn
jako pedchdce.

A smlý básník šel vlastn ješt dále, obraceje se k pánm
eským pímo apostrofou, která byla píkrým, by i ponkud
zakrytým odsudkem nedávné volby Janovy za krále eského.

Nebo radil-li jim, ab}^ až jednou nadejde zase nové volení, již

nechodili vícekráte pro ,,kivé devo" hluboko do lesa, nýbrž

podle píkladu Libušina — cizinc pomíjejíce — pidrželi se pí-

slušník svého vlastního jazyka, rozuml zajisté kde kdo v echách
dobe tomu, že kivým devem jest mladý Lucemburk, až z da-

lekého Porýnska s námahou pivedený a pvodních slib neplnící.

Veršovec narážel pak i pi jiných píležitostech na tutéž srtrunu,

uvažuje na píklad obecn o knížatech eských a dokládaje

:

,,Nebudú-li- svých milovati,

nerote o nich nice dbáti,

knze sob od pluha oráe dobudte.

Spíše orá dobrým knzem bude

než taký Nmec vrn s Cechy zbude."

Na jiném míst zase šlehl jizlivým pošklcbkem po nmeckých
rádcích Janových, když vytýkal, že se do rady a do služeb cizích

knížat dávají zpravidla jen pobhlí niemové, kteí picházejí

hledati svého obohacení, nedovedou opravdu vrn sloužiti a pi-

vádjí na konec svého pána v zhoubu, jako se stalo s Boivojem,

jehož Vladislav jen pro nerozumné plození Nmc prý vypudil

ze zenu- se slovy: ,,Báo, nemóžeš-li bez Nmcóv býti, be se,

báo, na Rýn s nimi, dobudeš císaství jimi."

To byl zajisté posmšek, v nmž nebylo nesnadno nalézti

"-ten proti samému Janovi, stejn jako kritikou jeho volby byly

i verše, v nichž básník, dotýkaje se doby Fridricha Barbarosy,

pravil o Nmcích, že v cizin si sice nejprve krotce vedou, ale

jakmile se ponkud zmohli, „tehdy o svj hospod nedbaj, z své
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zem pána sob hledajú." A bylo by možné i z rozliných jiných

ástí kroniky snésti doklady toho, jak Dalimil, promlouvaje o roz-

liných událostech národní minulosti, s obratným dvtipem
vybíral píbhy a zbarVoval je tak, aby souvkovcum byly

pedevším výstražným zrcadlem doby pítomné a povzbuzením
k odporu proti vlád cizích rádc Janových.

V prostedí šlechty eské, podráždné již událostmi roku 1 309

a na vrchol znechucené vším, co potom následovalo, rozlétly se

tyto útoné verše prvního zdailého pokusu o celkové vylíení

národní minulosti eské zajisté velmi rychle a budily hlunou
ozvnu ; nebo jak neml vítati obecný souhlas dílo, opené o my-
šlenku, že djinným neštstím národa eského jsou nmetí ve-

telci pobloudilými knížaty hýkaní, ve chvíli, kdy panování

Nmc v zemi se stávalo zjevnjším než kdy ped tím? Vytkli

jsme již v první kapitole, jak národní cítní eské ladné na tento

tón se mocn probouzelo v dob Jindicha Korutanského ; nyní,

po novém zklamání, zpsobeném tetím králem cizího rodu,

nabývalo však zvuk ješt silnjších a rozléhalo se celým krajem

eským mnohem úinnji než za Pemyslovc, král vzcšlých

z krve domácí.

Zjevný výbuch nálady té v prvních Klech Janových byl

ovšem zdržován oporou, kterou král nalézal v císaském otci;

také jakožto íšský viká vládl Jan mocí, kterou nebylo možná

pezírati a mohl /. íše dosíci snadno pomoci, kdykoliv by se páni

fí vi nmu byli jevili vzdornými. Teprve -náhlá smrt Jin-

dicha VII. zmnila podstatn takové pedpoklady a umožnila

velmožm eským, aby znova vztyili hlavy na dvoe královském.

Nikoliv ovšem ihned. Jan nemohl se sice již od podzima

n ku 1313 opírati o císaský vhlas otcv, ale vstoupil za to sám

do popedí jako nápadník hodnosti té, a Petr Mohuský, kterého

byl bez prodlení poslal do Cech, aby zachoval v zemi klid svou

zkušenou rukou, dovedl jist vc tu i vi pánm eským náležit

tknouti. S naptím byly tedy zajisté i u nás pijímány zprávy

;i slechy o postupu vleklého zápasu volebního v íši, v nmž, jak

víme, až do srpna L314 nadje Janovy byly znamenité. Pak pi-

chvátal král sám po celoroní nepítomnosti do zem shánti

zbrojnou družinu k jízd do Frankfurt a a nemalá eta pán eských

jej tam vskutku doprovázela. Ale návrat odtud znamenal ko-

nenou zmnu jeho postavení. Nevracel se jako král ímský, nýbrž
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jen jako spojenec jednoho ze dvou volených král, s velikými

sliby sice, ale eským velmožm bylo záhy zejmo, že vskutku

ani eská koruna již nesedí tak pevn na jeho hlav jako ped tím.

Ve Frankfurt nejmocnjší sousedé království, Habsburkové,

uznali zase králem eským Jindicha Korutanského ; s nimi bude

patrn Janovi tuze zápasiti, stejn jako snad i s jejich wettinským

spojencem na severu; a souasná troufalost Matouše Trenan-

ského vi Morav byla rovnž zjev význaný. Z nmecké družiny

královy se nadto obracel nejeden íšský pán v záptí radj i k nové

hvzd v Nmcích vzešlé a nabízel služby své Ludvíkovi Bavor-

skému ; tak uinil na píklad pan Filip z Falkenštejna a sám pan

Bertold z Henneberka zajíždl mnohem astji a na delší dobu

do íše než ped tím. Mladá moc lucemburská, zbavená kouzla

koruny ímské a pipoutaná k pochybným úspchm Ludvíka

Bavora, octla se v nebezpené tísni a skutenost ta umožnila

šlecht eské, aby znova vystoupila se starými požadavky.

Význané vení nastalo v panstvu ; soukromé schzky a tajné

dohodování jednotlivých skupin ohlašovaly, že se cosi chystá,

a význam hnutí vzrostl, když se ukázalo, že jest duší a hlavou

jeho muž neobyejné smlosti a váhy, pan Jindich z Lipé.

Z pán zklamaných poátkem vlády Janovy byl Jindich

jist nejzklamanjší. On, který sob pedevším inil zásluhou

nastolení mladého krále, byl v lét 1311 vytlaen cizincem z úadu
podkomoského, na nmž mu tolik záleželo. Nebo správa zboží

komorních a urbury kladla tolikerou moc do jeho rukou a dávala

mu tolikerou píležitost k tuným ziskm, kdežto nyní nmecký
hrab Walter z Castellu, stav se jeho nástupcem, zajišoval zisky

ty žárliv králi a jeho poruníkúm, kteí místo pán eských za-

sedli ke stolm hojnosti a dbali bedliv toho, aby na píklad z ur-

bury kutnohorské, a byla tolik zatížena staršími pohledávkami

panských vitel, aspo 000 hiven týdn plynulo pímo do ko-

mory královské.

Pan Jindich z Lipé n< znepátelil se ovšem s dvorem

zejm; zachoval dstojnost nejvyššího maršálka, ale i tato d-
stojnost byla patrn nemálo zastínna zízením nebývalého

v Cechách úadu nejvyššího hofmistra, sveného rovnž íšskému

hrabti z Weilnau. Také neshody o splácení penz, které ml pan

Jindich za králem, kalily patrn jeho pomr ke dvoru. Vidli

jsme již nahoe, jak bylo nutno na podzim roku 1312, aby zvláštní
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~<>ud rozhodí uinil smírné narovnání mezi komorou královskou

a Jindichem, naléhajícím na konenou úhradu svých požadavk.
Podobá se pravd, že neveliké splátky, urené tehdy k umoování
dlužných šesti tisíc kop, bývalého podkomoího sotva zcela uspo-

kojily a málo zlep x
ily jeho náladu vi cizím rádcm královým.

Pan Jindich proto ekal jen na vhodnou dobu, jež by jej opt
vynesla do popedí, a na zaátku roku 1315 doba ta pišla vskutku.

Hnutí v panstvu eském proti dotavadnímu zpsobu vlády mla-

dého krále našlo v Jindichovi obratného vdce a protinmeckv
píde<h usnadnil, že se pan z Lipé sešel v spolené snaze i s tmi
kdož jinak nebývali jeho straníky.

Byl to pedevším pan Vilém Zajíc z Valdeka, který- druhdy

zjevn žárlíval na pílišnou rozpínavost Ronovc v život veej-

ném, a jest velmi pravd podobné, že se záhy také biskup pražský,

Jan z Dražic, pidal k odporu panskému proti cizím rádcm krá-

lovým. Jeví se nám biskup ten aspo v pozdjších projevech

svých velmi uvdomlým echem. Národního jazyka si vážil

a Nmcm nikterak nepál; vedl si ve vci té patrn podobn
jako souvcí biskupové velkopolští, a zdá se, že zejména jeho

pomr k Petrovi z Aspektu nebyl pátelský. Aspo roku 1312,

prodlévaje u dvora papežského jakožto návštvník obecného

koncilu viennského, vyslovil biskup Jan mnohé náky na kivdy,

jež se mu pry djí osobami v echách vládnoucími a vyžádal si

jmenování arcibiskupa magdebarského a dvou jeho sufragánu

za zvláštní ochránce práv kostela pražského. Tím naznaoval
zejm, že nemá dvry k vlastnímu metropolitovi, arcibisku-

povi mohuskému, stojícímu v ele rádc Janových.

Dosti pedpoklad tedy slibovalo úspch pokusu pán eských
o vynucení náležité zmny ve zpsobu vlády mladého krále a ko •

nen i vývoj vcí v íši nmecké zvtšoval asi nemálo jejich

odvahu k inu.

Tam došlo, jak víme, ke dvojí volb královské, a po ní násle-

dovala v listopadu i dvojí korunovace, kterou se záhada, kd<>

vlastn jest pravým králem ímským, jen ješt více zaplétala.

Nebo pravou korunou a náležitým vykonavatelem korunovace,

ircibiskupem kolínským, byl korunován Fridrich Habsburský,

nikoliv však na míst obvyklém, nýbrž v Bonnu; jeho soupe
naprotitomu, Ludvík Bavor, byl korunován, jak slušelo, v Cáchách,

nikoliv však pravou korunou a arcibiskupem mohuským. V pí-
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pádech takových souvká ústava íšská nemla jiného prostedku,

jenž by rozhodl o právu soupeících nápadník, než jejich vzá-

jemný boj. Mýlili bychom se však, domnívajíce se, že bylo teba,

aby se zárove každý len íše rozhodl bez otálení pro toho neb

onoho zvoleného krále. Tak podstatné váhy již nebyla v dob té

královská moc pro veejný život v Nmcích. Vtší ást íše hledla

se zjevnou takka lhostejností na zápas obou nápadník jako

na veliký ordál, jenž ml dokázati právo jednoho z nich, a pímo
se boje úastnili vtšinou jen ti stavové íšští, kteí byli poutáni

nkterým zájmem osobním k této otázce. Jen proto mohl tento

zápas o korunu bez rázného rozhodnutí trvati po léta a státi se

jakousi vleklou chorobou nevyhranných pomr nmeckých.

Dlouhého trvání jeho na poátku ovšem nikdo nepedvídal; spíše

slibovaly vzpomínky na náhlý pád Adolfa Nasavského u G611-

heimu rychlé rozhodnutí, ale vzpomínky ty vedly ovšem naopak

zápasící strany k náležité opatrnosti, jak se ukázalo hned pi
prvním jednání boje o vládu v kraji po rýnském.

Na dolním toku eky ml Ludvík na zaátku zjevnou pe-

vahu, takže stísnil zle hlavního spojence soupeova, arcibiskupa

kolínského ; slavil vánoce v samém Kolín a ovládaje pomocí

Petra Mohuského také stední Porýnsko i dolní Pomoselí, chystal

se na jae 1315 vyhledati Fridricha tam, kde moc habsburská

mla hlavní své tžisko, v Elsasích a ve Švábsku. Dležitá msta

íšská, jako Frankfurt, Vonrs a Špýr, pidala se zejm k nmu
a byla nadje, že tak uiní i Štrásburk, Hagenava, Kostnice

i mnoho jiných drobných len íšských v jihozápadních Nmcích,

podaí-li se stran Ludvíkov penésti útok zdárn na horní Rýn.

Špýr, kde Ludvík sbíral vojsko své hned záhy z jara, ml
býti východiskem výpravy, ale slibovaná pomoc nkterých spo-

jenc, zejména Balduina Trcvirského, nepišla vas a zatím rázný

vévoda Leopold Rakouský, poznav úmysl soupev, jej pedešel.

V polovici bezna objevil se sám s nemalým vojskem ped Špýrem,

vyzývaje Ludvíka, aby rytíským bojem hledal rozhodnutí sporu.

Král se však cítil slabším a opevniv se na židovském hbitov

u hradeb mstských, nedal se k bitv vylákati ani tehdy, když

strana rakouská zle pustošila okolí mstské. Pro nedostatek po-

travin byl Leopold konen nucen k návratu do Elsas, ale odnášel

- sebou mravní úspch, takže vtšina jihonmeckých mst íšských

mu nvní otevela své brány a aragonská manželka Fridrichova
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vítzoslavn psala domu, že Elsasko i Švábsko, jež prý slují
,
.srdcem

íše", jsou nepochybn získány pro jejího chot. Zklamaný Ludvík
byl nucen zatím upustiti vbec od útoného postupu a odebral
se do Bavor, aby aspo zabránil možnému ohrožení svého
vlastního údlu vzrostlou mocí habsburskou. Byl zatlaen do
obrany a zpráva o tom pronikla asi rychle i do Cech, kde ovšem
nepispla k zvýšení vážnosti krále Jana, spiatého s Ludvíkem
spoleným zajmi

Páni aští vystupovali nyní stále troufaleji se svým starým
požadavkem, aby král odstranil nmecké rádce, vytýkali špatné

hospodáství a ziskuchtivost tchto cizinc, dokazovali, že stav

království se zlepší, sví-li král jen jim samým pední úady
dvorské, a neváhali na konec pronášeti i hrozby velmi zetelné.

Bylo to nkdy na sklonku dubna 1315, když Jan, nedoveda již

déle odolati nátlaku, opravdu povolil a slíbil, že nenávidné cizí

pány ode dvora svého bez meškání propustí a zemi eské bude
vládnouti nadále pouze s radou domácích.

Obecný jásot vítal jeho rozhodnutí, a bylo pak vskutku
bez prodlení uskutenno, a se provedení jeho neobešlo beze

znaných obtí. Nebo odcházejícím pánm íšským bylo nutno

dobe jejich služby zaplatiti nebo aspo njak zaruiti jejich

náhradu, nechtl-li král eský uváznouti v mrzutých sporech.

Atak se dovídáme na píklad, že jednomu z nich, lantkrabímu

Oldichovi z Leuchtemberka, který dotud ml župní požitkv

ze zemského soudu plzeského, Jan tehdy zastavil v 141.')

hivnách nedávno získané hrady bavorské Floss a Parkstein, a po-

dobné bylo zajisté teba „abdankovati" také nemalým penízem

pana Bertolda z Henneberka i ostatní pány íšské, dvr pražskv

opouštjící.

Nkterým pak bylo tehdy dokonce nutno dáti peníz k za-

placení toho, co dluhovali za hospodu a drobná vydání rozliným

mštanúm pražským, takže na píklad dotavadní hofmistr Janv.
Jindich hrab z Weilnau, dostal od krále 100 hiven; vskutku

jich však sám ani nepijal, nýbrž pikázal je ihned svým roz-

liným vitelm pražským, z nichž sedlá Konrád eený Fletzen-

stil a ková Gopold dostali 80 kop, kdežto zbytek se rozprchl

v drobných položkách. A podobn bylo s panem Bertoldem z Henne-

berka, preceptorem ádu svatomáského, starším bratrem stejno-
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jmeného hlavního rádce Janova, 1
)
jemuž bylo rovnž pikázáno

100 hiven a to na ungeltu dobytím a soukenném v Starém mst
Pražském.

Pispelof králi zase pedevším msto Praha nutným penízem

v této chvíli mimoádné poteby, kdy mu nebylo jen platiti dlužný

iold odcházejícím rádcm dotavadním, nýbrž kdy se k nmu
žádostiv vztahovaly hned také dlan jejich domácích nástupc,

jako byl pan Vilém Zajíc z Valdeka, který z penz, Pražany tehdy

sebraných, vymohl bezodkladn pro svého bratra Zbyka 60 hiven

a pro sebe dar drobnjší.

,,Nelstivý pítel jazyka eského" nebyl tedy z posledních,

kdož se nyní tiskli ke králi a koistili ze zmny, kterou byli tak

douho netrpliv pivolávali, ale hlavní, koho vypuzení nmeckých
rádc posunulo do popedí, byl ovšem pan Jindich z Lipé. On byl

vskutku vítzem. Kroniká zbraslavský vytýká výslovn, že

ve chvíli té všecko panstvo eské se poddávalo ochotn jeho

vedení a vidlo v jeho povznesení svj spolený úspch. Roku 1311

byl Jindichovi odat úad podkomoský a sven hrabti z Ca-

stellu ; nyní ho nabývá znova a s ním ovšem i široký obor moci

nad královským ,,zvláštním panováním" a nad horní urburou.

A zárove podobné postavení na Morav opatuje pan Jindich

svému vrnému druhovi a píteli nerozlunému, Janovi z Vartem-

berka, peuje zárove o to, aby se i jiné úady dvorské a provin-

ciální, uvolnné odchodem cizinc, dostaly do rukou spolehlivých

len obce panské.

Bylo to patrn nemalé dlení koisti a úplná zmna pomru
dotavadních pi dvoe pražském. Mladý král po prvé vskutku

osamotnl v eském ovzduší, pozbyv tch, na nž dotud pedevším

skládal bím vlády v zemi, a bylo lze vzpomenouti chvíle, která

nastala po smrti Václava II. Šlo jen o to, oblíbí li si také mladý

Jan podobn jako Václav III. nové prostedí panské.

Jak si vbec vedl Jan v té chvíli? Vkem již sice nebyl pouhý

hošík, jaký vstupoval kdysi na pdu království. Dosáhl nedávno

ped tím osmnáctého roku, tedy vku, který stedovk uznával

za vstup do mužských let, ale nezdá se pes to, že by byl jevil

!) Tomek, Dj. Prahy 1, 405 ztotožnil eprávem oba bratry. Zmí-

nnou výplatu za Bertolda, již nepítomného, pijal komtur Werner

(Reg. TIL No. 288).
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valné zralosti a skutené dosplosti. V historické literatue

novodobé zvítzil ovšem namnoze názor, který piznává sice

dobrodružnou tkavost královu, ale píliš ochotn vytýká jeho

domnlé nadání politické a vrozenou obratnost v tomto smru.
Sledujeme li však nestrann a podrobn události z prvního desíti-

letí jeho vlády, vzniká nám pece obraz podstatn jiný; vidíme

vskwtku mladíka povahy ješt málo vyhranné a z míry nesamo-

statného; podléhal brzy tomu brzy onomu vlivu a neprojevoval

vždy dosta Léného pochopení pro dosah svých rozhodnutí. Jeho
manželka královna Eliška si pozdji trpce ztžovala, že zejména

po odchodu nmeckých rádc svých se píliš oddal panu Jindi-

chovi z Lipé a ten prý jej „zdárn nevychovával". Obratný pán
dovedl patrn okouzliti Jana mocn pvabem své silné osobiv stí

a nadto i zevní události nkteré nedopouštly, aby mladý král

píliš hloubal nad tím. jak bude dále. Zejména pomry moravské

1 <

i
volaly bezodkladn do tábora váleného.

Tam pokraovaly, sotva že byl král Jan v zim opustil jižní

hranice moravské, roty Matouše Trenanského v hubení kraje

v okolí Uherského Hradišt. eská posádka vytáhla z msta proti

nim, upadla však u Báova do zálohy a utrpla tžkou ponromu.

Byl" teba urychliti výpravu, která by drazn uinila pítrž

takovým zhoubám, a po dokonení nutných píprav v polovici

kvtna 131 5 chystal se Jan vskutku k odjezdu na Moravu. Po dobu

jeho nepítomnosti bylo však teba sviti vládu v království

spolehlivému hejtmanovi zemskému, jenž by panovníka zastu-

poval, a úplná zmna pomr pi dvoe jevila se také v tom, že

nebyl to již cizinec, jemuž se dostalo estného úkolu toho. Man-

dátem ze dne 14. kvtna oznail mladv král biskupa pražského

Jana z Dražic svým kapitánem v echách, jemuž prý všichni

mají pomáhati k zachování míru v zemi. a vyznamenal jej v li-

stin nadto výslovn jakožto pravou ruku moci královské a lena

království trnu nejbližšího. 1
) Mžeme zajisté i v tom vidti

mocný vliv pana Jindicha z Lipé, nebo víme, jak tsné pouto

spoleného zájmu vázalo tohoto velmože k biskupovi kdysi

vdob Jindicha Korutanského , když šlo o to, aby se dlili navzájem

o koist, uchvacovat u / rukou slabého panovníka.

1
) ,
.Membrum nostrum princ ipalior i < 11 teralisqu<

tudinis" (Reg. III. No. 21
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Opativ tu vc, mohl Jan tedy opustiti Prahu, sekal tu však
ješt nkolik dní, patrn proto, že se královna práv ekala a on
hoel nedokavostí, nedostane-li se mu aspo tentokráte muž-
ského ddice, jehož k zakotvení nové dynastie v zemi vru bylo

velmi poteba po ptiletém již manželství králov s Eliškou ve

chvíli, kdy obnovené soupeství s Habsburky zakalilo budoucnost

rodu lucemburského nebezpenými mraky. Byl tedy Jan nevaln
spokojen, když dne 20. kvtna1

) královna Eliška povila zase jen

dcerku, Jitku; tu netajil se král nikterak zklamáním, až si na to

rozžalostnná královna opatu zbraslavskému hoce naíkala,

a opustil hned následujícího dne P-ahu, spchaje do Brna za

vojskem, které se tam již polem sbíralo.

Vojsko to nebylo malé potem. Vedle pán moravských,
které král získal do svých služeb, 2

) úastnily se výpravy také

družiny etných velmož eských s Jindichem z Lipé v ele
a také z porýnských manu lucemburských doprovázeli krále3

)

nkteí, takže kroniká odhadoval poet jezdc, vypravených

plnou zbrojí rytískou ,,po zpsobu švábském", na 1500 kopí

a chasu ostatní, s nimi táhnoucí a leheji vyzbrojenou, na nkolik
tisíc.

Odhad ten byl snad pemrštný, ale zajisté byl to zástup

znaný, s nímž král vytrhl nkdy v ervnu k j ižním hranicím mark-

rabství, takže si mu Uhi netroufali hned polem eliti. Ani opev-

nné msteko Veselí, kterého hodlali hájiti, neodolalo útoku.

Bylo naráz zteeno a hned na to pekroilo eské vojsko zemské

hranice a pirazilo ped Holi.

Místo to však odolávalo lépe, jsouc chránno tvrdými hrad-

bami a etnou posádkou. Nezbylo než obléhati jej soustavn
a užíti k tomu rozliných stouvkých pomcek technických. Tak

dal král Jan podle pokraovatele Dalimilova ,,kopám" hrad

podkopati, ale Uhi bránili se i tomu, svádjíce vodu do štoly

eských oblehatel, a tak se obléhání protahovalo až do polovice

ervence bez valných úspch. Zatím se však Matouš Trenanský,

sebrav válenou sílu svých stolic, odhodlal k pekvapujícímu

x
) Nikoliv 21, jítk se tvrdívá v genealog ických tabulkách.

2
)
Byli mezi nimi i odbojníci z roku 1311, na píklad Fricek z Li-

navy, jemuž král zajišoval 29. kvtna ,,in castris prope Brunna
100 hiven náhrady (Cod. dipl. Mor. VI. No. 94).

3
)
Na píklad Dtich z Runkelu (Rcg. II J. No. 268).
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útoku na ležení eské, chtje stj co stj pispti na pomoc oble-
ženým. Divoký náraz jeho jezdc ohromil vskutku houfy pchotv
eské a ta hledala již spásu v útku ; ale Jindich z Lipé, veda prý
^i jako pravý Juda Makabejský, zadržel ješt v as aspo ást
prchajících a srazil kolem praporce královského na rychlo rytísky
houfec, který odolal a bitvu zachránil.

Útok železných pán tch roztrhl šiky uherské jako pavuinu
a na sto padesát jezdc Matoušových zaplatilo životem nezda-
ené pepadení. Užíti však tohoto úspchu vydatnji eské vojsko
nedovedlo ; postup za prchajícími do hust zalesnného pohranií
uherského se nejevil radným, zvlášt když se ukázalo, že nelze

vbec poítati hned s útokem krále Karla Roberta na trenanského
pána ; král uherský to byl sice pislíbil, ale nesplnil. 1

) Nedostatek
potravin, které bylo teba dovážeti až z Brnnská, doléhal rovnž
stále zjevnji na oblehatele Holie a tak se konec konc král Jan
spokojil s nabídkou Matoušovou, aby zvláštní smírí soud osmi
pán rozhodl o pohraniních sporech a obnovil mír mezi Moravou
a severouherským .-.atrapou. Dne 25. ervence ješt peetil v tá-

boe vojenském ped Skalicí, asi dv hodinky od Holie vzdálené,

listinu, kterou sliboval klášteru zábrdovickému nkteré náhrady
za škody pítelem inepítelem zpsobené, v témž témdni ho však již

nalézáme v Brn rovnž zabavena podobným zaruováním od-
škodného jiným ústavm duchovním a mstm na uherském
pohranií, takže senám vru vhodnými jeví verše, jimiž pokrao-
vatel Dalimilv shrnul všecek výsledek tažení moravského, prav:

..Tu echy i jedné cti neuiniechu
jedno že Moravu dohubiechu."

Nákladná výprava uherská mla tedy konec zejm neslavný,

a vraceje se do Cech z Moravy, kterou ponechával ve správ pana
Jana z Vartemberka, byl král Jan asi vbec nevaln spokojen

l

) Domnnka Dudíkova, Dj. Moravy XI. 83, že se tehdy Karel
Robert z návodu habsburského tajn smíil s Matoušem, jtst ovšem
bezpodstatná

; ukazuje to listina královská, vydaná 14. záí v Szcgcdíné,
kde Karel Robert výslovn jmenuje Matouše svým nepíteli m (Cod. dipl.

Yndegav. l, No. 34!); viz ostatn také Wertheim Mattháus von Ten
zin 29).

5 u s t a, Dv* knihy 6eských déjin II. ]
.-.
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se stavem svých vcí. Nebo také z íše picházely zprávy znepo-

kojivé. Tam král Ludvík po jarním neúspchu na Rýn upevoval
svou moc pedevším v rodovém údlu bavorském, snaže se pi-
vésti vrtkavého bratra svého Rudolfa po dobrém i po zlém k tomu.

aby odklone se od Habsburk jej uznal a podporoval. Díve však,

než se mu to podailo, byl ohrožen novým útokem svého soupee,

krále Fridricha, který nyní tak se bezpeil svým koneným ví-

tzstvím, že neustával pipomínati aragonskému tchánovi, aby mu
u kurie papežské i v Itálii již naped rovnal cestu k hodnosti cí-

saské; Fridrich prý se vydá na cestu do íma hned, jakmile jem

v Nmcích úpln pokoí svého protivníka. Znané vojsko jeho

chystalo se vskutku v lét 1315 k útonému vpádu do Bavor a tu

bylo zcela pirozené, že se Ludvík všemožn dovolával pedevším
podpory z ech.1

) Spolený zájem, poutající jej i stranu lucem-

burskou, nabádal zjevn k tomu, aby pomoc taková nebyla ode-

pena, a pece vidíme, že k ní nedošlo.

Vrátiv se z uherského tažení Jan setrval v echách a neuinil

nieho na prospch Ludvíkv, a na podzim vojsko habsburské

Bavora vskutku tak stísnilo, že si netroufal ani v Mnichov vy-

trvati, nýbrž na kvap hledal doasné útoišt v Augšpurce ; a teprve

na konci záí sebral tolik zbrojného lidu, že se mohl na Lechu

položiti polem a po ústupu nepátel ze zpustošeného kraje vrátiti

se do Bavor. Ludvíkova vážnost v íši poklesla tím ovšem
ješt více a jediný významnjší úspch, který mu pinesl sklonek

roku 1315, bylo vítzství Švýcar nad rytíským vojem vévody

Leopolda u Morgartenu. Ale tento in otužilých horal, který se

souvkovcm jevil událostí zcela neslýchanou 2
) a ml vskutku

trvalé následky djinné, nebyl nikterak zásluhou strany lucem-

burské; ji právem stíhala výitka, že nechává svého krále ím-
ského ve chvíli nebezpeí zcela na holikách.

*) Prozrazuje to i okolnost, že peoval práv tehdy piln o to, aby
splnil volební závazky, Janovi uinné. Naizoval na píklad dne

26. srpna z Mnichova Chebským, aby se bez odkladu dali v poslušenství

králi eskému jakožto nové vrchnosti zástavní (Const. V. No. 317), a také

ve smlouv s bratrem Rudolfem nezapomínal požadavk Janových
(ib. No. 268).

2
) Také v echách se jí podivovali, jak ukazuje kronika zbraslavská

.

podle které prý tam zašlo na dva tisíce rytí ,,ferro et fluvio per populum

satis inermem".



227

Vzpomeneme-li si, s jakým úsilím se byl král Jan piioval
o volbu Ludvíkovu a jak podstatné pomoci mu i v pozdjších

letech poskytoval proti habsburskému soupei, mžeme asi právem

míti za to, že jen nepíznivý vývoj vnitních pomr eských
byl píinou, pro nezasahoval do vci íšských roku 1315. Souvké
zápisy nám sice nezachovaly podrobných zpráv o tom, co se dalo

v echách bezprostedn po návratu králov z tažení uherského,

ale z toho, co pak následovalo, vysvítá zejm, že stav vcí, zp-
sobený vypuzením nmeckých rádc a povznesením pana Jin-

dicha z Lipé na první místo po boku králov, neml nikterak

náležité stálosti a nevedl k dosažení trvalého klidu v zemi. Jasn
to ukázal ješt ped koncem roku nový, neoekávaný pevrat,

když dne 26. íjna na hrad pražském pan Jindich byl náhle

zaten a uvržen do tuhého žaláe.

Taková dokonalá roztržka mezi panovníkem a všemocným
majordomem bývá jen zídka dílem okamžiku; zpravidla mívá

koeny hluboko sahající a zdá se, že i zde nebylo jinak. Vskutku

tvrdí pokraovatel Dalimilv, že již tažení uherské zanechalo

v králi Janovi osten nespokojenosti. Stydl se prý za neslavný

jeho konec a dával Jindichovi hlavní vinu. Zatajil však nejprve

své pocity a projevil je teprve, když byl tajn vše pipravil k pádu
mocného rádce.

Tak si vykládali patrn mnozí v echách nenadálý dvorský

pevrat ; skutené píiny pádu Jindichova však byly zajisté

ješt jiné a kronika zbraslavská nám je naznauje dosti

zeteln.

Jindich z Lipé padl pedevším proto, že užíval píliš okázale

a sobecky své vzrostlé moci v zemi. Jakožto podkomoí vládl neob-

mezen dchody korunními a to tak, že nyní z urbury kutnohorské

dvr královský již nepijímal, jako bývalo zvykem za vlády n-
meckých pán, do pti až šesti set hiven týdn. Jen nepatrné

ástky, nkdy prý sotva 1G hiven týdn, pikazoval Jindich
..sobní pokladnici královské, užívaje ostatních výtžk urburních

pedevším k tomu, aby znanjší mrou než dotud umooval
dluhy, jež sám i jeho pátelé mli za králem; a také z ostatních

dchod korunních uvoloval dvoni jen nepatrné podíly, a
zárove neváhal tžce utiskovati msta i kláštery mimoádnými
dávkami.

15*
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Vymáhaje na kváli pro sebe výhody i dary nemalé, 1
)

podporoval zjevn své píbuzné a stoupence rozdáváním výnosných
obroí i zboží zástavního a svováním královských hrad a tvrzí

do jejich rukou. Tím vším se jeho postavení znenáhla stávalo tak

znamenitým, že se jevil mocnjším panovníka samého. Píval kli-

ent-prosebníku tiskl se ke všemohoucímu rádci a provázel jej

pi každém kroku, až mladý Jan tím byl takka zahanbován.

Nadto dbal Jindich z Lipé zárove i toho, aby vas zesílil své

postavení rodinným spojením s jinými pedními velmoži, zasnoubiv

na píklad svou dcerku mladému panu Petrovi z Rožmberk a,

nejvyššímu komorníku království.

Štstí to, s netajeným sebevdomím na odiv stavné, dráždilo

ovšem mocn rozliné závistniky a zejména ty, kdož již ped tím

soupeívali s rodovým spoleenstvím Ronovcu. Byla to pedevším
skupina západoeských velmož, v ele s Vilémem Zajícem z Val-

deka a mocnými pány Bavory, skupina, která již za dob krále

Rudolfa šla svou cestou a nebyla patrn ochotna trvale se podi-
zovati pemocnému hejtmanování pana z Lipé. Když šlo o vytla-

ení nmeckých rádc z okolí mladého krále, podala mu sice ruku

k družnému postupu, ale po plném úspchu nabyla pirozená ev-
nivost opt vrchu nad spoleenstvím zájm. Zejména pan Vilém

z Valdeka, muž, který tolikráte na vlastní vrub byl zápasil s pe-
silou, nesl tžce, že nemá náležitého podílu na moci v zemi, a hoel

touhou, aby pádem Jindichovým sob samému uvolnil cestu.

Nebyl tedy vlastní píinou pádu pana z Lipé asi tolik bystro-

zrak mladého krále a jeho zásadní odhodlanost hájiti práv ko-

runních proti úchvatm šlechty eské, a
)

jako evnivost druhé

skupiny šlechtické, která užila všemožných prostedk, aby krále

Jana poštvala proti jeho hlavnímu rádci. Podstatn jí pi tom
pomohla ovšem i píze královny Elišky.

Vášnivá a sebevdomá Pemyslovna nemla, jak se zdá,

valné úasti na vcech státních, dokud na dvoe pražském vládli

cizí páni z íše; aspo není nijakých stop jejího vlivu. Souhlasila

x
) Pijal na píklad dne 15. srpna 1315 od krále Keho na Kou-

imsku a prodal ji hned pak klášteru sedleckému (Reg. III. No. 273).
2
) Tak vyliuje tuto událost zejména Hoschck 1. c. 57 a vidí v zajetí

pán Jindichov pedevším episodu ,, souboje mezi korunou a stavy'

nepoznává však dostaten, že tu šlo nejprve spíše o vytlaení jedné

skupiny panské skupinou druhou.
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patrné síe snahou zkušených téch muž, uvésti život veejný v e-
chách do podobných kolejí, v jakých se vyvíjel za vlády nebožo

e královnina slavné pamti. Když však všemocným dvrník
a takka poruníkem královým se stal pán z Lipé, nesla to Eliška

záhy tžce. Zdálof se jí, že mladý a nevaln prozíravý manžel

upadl do špatných rukou, které jej vedou na scestí. Smutné obraz

bídn zahubeného bratra jí tanul asi pedevším na mysli, když si

stžovala starému dvrníku svému, opatovi zbraslavskému.

že prý pan Jindich krále Jana svádí, a tuto nedvru k nejvyššímu

maršálkovi pak zvyšovala i okolnost, že se pan Jindich královn
znelíbil jakožto dvrný pítel a ochránce , .hradecké královny",

Alžbty Rejky.

Palacký zveliuje sice ponkud tuto vc tvrzením,1) že se

prý „z malicherného sváru domácího dvou královských paní

vyvinula putka, ježto nabývala dležitosti evropejské", ale njaký
vliv mla jejich evnivost nepochybn hned od poátku. Nebylo

vn mezi královnou Eliškou a její bývalou macechou nikdy

tného pátelství. Vku byly takka stejného a Eliška ješt ne-

omnla sliéné cizince trpkého pokoeni, které jí zpsobila,

když jako manželka Rudolfa Habsburského znovu zasedla na

královský stolec v Cechách, kdežto Pemyslovny, pravé ddiky
království, prchaly do vvhnanství nebo hledaly útulku v kláštee.

A pozdjší spojení Rejino s Fridrichem Habsburským za boj
roku 1307 zjitilo pomr ten zajkté ješt více. Roku 1308 mohla

Alžbta zase navrátiti z Rakous do Cech a také král Jan

byl nucen, koruny c I
- domáhaje, uznati její práva k vnným

stm v- východních Cechách; ale nemáme nijaké vdomosti
o tom, ž<- by byla v dob následující královna v Hradci usídlená

sáhla vlídného styku s dvorem pražským. Zato se sblížila —
d kdy -— v dvrném pátelství s Jindichem z Lipé,

J
) Palacký se tuto opírá zejména o zprávy J .rabice (Fontes

~1), ale zprávy ty jsou jen z ásti spolehlivé. Kroniká vytýká totiž

/.a. hlavní píinu hnvu mezi Eliškou a Rcjkou provdání dcerušky

Rejiny z Václava II Anežky, za vévodu javorského, jež se stalo na

radu pán Jindichovu a bez souhlasu dvora pražského. Ale k satku

tomu došlo vskutku až v druhé po^vici roku 1316 a byl patrné spíše

následkem sporu Jindicha /. Lipé s králem, nikoliv jeho píinou. Bcneb

Krabice tu prosté jen zaadil nesprávn zprávu, kterou pijal z kronikj

slavské. jakož se mu i jindy nejednou pihodilo.
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kteréžto pátelství pozdji bylo obecn vykládáno za pomr
milostný. Proto pineslo povýšení Jindichovo roku 1315 také jí

nkteré výhody a byl to zajisté výsledek jeho vzrostlého vlivu,

když na píklad král Jan, z uherského tažení se navrátiv, Alžbt
dne 7. íjna znovu slavnostn potvrdil veškeré zápisy, vydané jí

Václavem II. i Rudolfem I. na vnné statky. 1
)

Vci ty nebyly tedy asi nikterak s to, aby zvýšily náklonnost

královny Elišky k panu Jindichovi, jeho tsné spojení s Rejkou
však vzbudilo, jak se zdá, i jinak nedvru proti nmu. Tak se

podailo podle Petra Zbraslavského panu z Valdeka a jeho pátelm
pohnouti krále Jana k rozhodnému kroku proti Jindichovi z Lipe

zvlášt soustavným našeptáváním o jakýchsi zrádných piklech

maršálkových proti životu i dstojnosti králov. Kroniká vytýká

sice výslovn, že tu šlo o pouhé pomluvy, ale piznává zárove,

že král i královna Eliška tomu pevn uvili a tu je stží možné,

že by udavai nebyli mli na své stran aspo jakési zdání pravdy.

Vlastní podstatu obvinní mžeme nejspíše uhodnouti z teh-

dejších pomr politických. Pomluvai troufali si sotva tvrditi,

že by si snad pan Jindich z Lipé sám inil2
) na trn eský

nadje, ale jejich snahou bylo asi vzbuditi u krále podezení,

že maršálek vyjednává tajn s Habsburky ; nebo tm byla v boji

s Ludvíkem Bavorem záhuba Janova a nový pevrat v echách
ovšem vcí veliké ceny.

Opravdu ml snad Jindich z Lipé jakožto vlastník

dležitého pohraniního hradu Vranova a Moravského Krumlova

nkteré sousedské styky s vévody rakouskými a jeho svazek

s Rejkou, která bývala jejich chránnkou, patrn jen ješt utvr-

zoval podezení,3
) zesilované i jinými úvahami. Což nepešel

Jindich vskutku se svou skupinou již tolikráte od zvoleného krále

x
) Domnnka Bachmannova 1. c. 752, že Jan dal listinu tu Rejce

,,um sie vom Anschlusse an die Gegncr zuruckzuhalten", jest velmi po-

chybné ceny; vždy tehdy, dvacet dní ped zajetím pán Jindichovým,
nebylo pícce ješt žádných protivník králových.

2
)
Tak si vc pedstavoval na p. Heidemann, Peter von Aspclt 252.

Že ostatn i za hranicemi eskými ledajakés povsti kolovaly o úmysln

Jindicha z Lipé, vypuditi krále Jana z ech, dosvdují Gesta Trevir, 230.

pramen, který ml své zprávy aspo v. ásti od Balduina Lucembur-

ského.
3
)
Beneš Krabice tvrdí výslovn, že ,,niulti suspicabantur, quod

ipse cum illn malum regi Johanni machinaretur".
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k novému nápadníkovi trnu? V mysli mladého krále tkvly

jist pevn vzpomínky na to, jak se pan z Lipé i ostatní Ronovci

roku 1307, nijak nedbajíce písahy Habsburkm práv uinné.
bez rozpaku piklonili k témuž Jindichovi Korutanskému, jehož

byli rok ped tím sobecky opustili, a jak dv léta potom znovu jej

zrazujíce hledali v íši jiného krále. Nyní, když práv Fridrich

Sliný v Bav i ich postupoval s úspchem proti Ludvíkovi a uznával

korutanského vévodu znova králem eským, nezdálo se nikterak

/yloueno, že snad zištný maršálek poítá s Habsbur>kým vítz -

-tvím a jedná ve Vídni již o tom, jak by v Cechách z nové zmny
na trnu hojn koistil. Opíraje se o moc vlastní i o vnná me>ta

Alžbtina, mohl se Jindich z Lipé vskutku státi lucemburskému

panování v echách nepítelem nebezpeným, a král Jan se zaal

tedy pod vlivem obratných našeptava vskutku chvt i o. život

a strachovati ped osudem, jaký stihl Václava III. nebo Jindi'

Korutanského.

A tak se zdálo, jakoby se vrn opakoval píbh, ktetý již

iednou byl mocné vzrušil království a vzbudil i za hranicemi

po«o
#
rnost nejvtší, píbh Závise z Falkenštejna. Zase tu vládl

-tátem eským domácí velmož, muž vrcholné ctižádosti a neoby-

ejného kouzla osobního, který si troufal povznésti zrak až ke

vdov slavného krále a byl s ní spiat poutem milostným. Jsa jist

podporou svého mocného rodu i etných pátel, jin / v odplatu

ovoval hrady královské a úady zemské, zastioval zejm mla-

dého krále a stál po jeho boku jako pravý vlada ; ; l stí jn jako

kdysi ohrožovalo Závise soupeství žárlivé skupiny panské, ved

Dobešem z Bechyh a Purkartem z Janovic a podporované mladou

lovnou, bylo tomu tak i nyní. Spojenému úsilí nepátelských

^•il podailo se konen i krále Jana, podobn jako kdysi Václava II.,

naplniti bezmezným strachem ped zradou muže, jemuž se byl

na chvíli úpln svil.

se pak opakoval i v nejedné zcela zevnjší podrob-

nosti zcela obdobn. Uviv protivníkm Jindichovým král Jan

ásti bez odkladu nebezpeného poruní;

ile bál -< jeho moci a vykával vhodné chvíle. Konené však bylo

na Kivokláte, kde se král v druhé polovici íjna sešel s Vilémem

Z ijícem,1
)

patli po návr í

' 1' hy

1
) Dosvduje to listina Janova ze dne 18. íjna 1315, jednající

>i Lubnu svené p. r.u Vilémovi k lokaci (R' ?. IV. No. 2128).
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zatkla ozbrojená družina Valdekova dne 26. íjna maršálka nic

netušícího na hrad pražském. Jako vze králv odvleen byl

v okovech na pevný Týov, kde jej pak vtmavé vži peliv stehlo

dvanácte dráb. Zárove došlo k úplné zmn osob, které dotud

požívajíce zvláštní dvry královy mly pední moc v zemi.

Na míst Jindichov stává se pan z Valdeka sám podkomoím
a pravou rukou panovníkovou, kdežto velení nad hradem pražským,

které dotud ml Ronovec pan Oldich z Lichtemburka, dostává

se rovnž do rukou nového nejvyššího purkrabí, Beneše z Micha-

lovic. Král žádá pak na stoupencích padlého maršálka vydání

úad zemských i zástavních hrad a odmuje své nové dvr-
níky co nejštdeji. 1

) Soudil-li však, že neoekávaným a pekva-

pujícím zakroením zlomí naráz moc pán Jindichovu a odstraší

jeho stoupence od jakéhokoliv odporu, zklamal se velmi. Histoiio

Závišova se opakovala i v této podrobnosti.

Jako kladli tehdy Vílkovci závazky k pednímu zástupci

své rodové moci nad poslušnost vi králi a nebyli ochotni ustou-

piti dobrovoln z hrad a žup jim svených a zastavených, zcela

podobn uinili nyní tém všichni páni, kdož nosili na štít zna-

mení ostrve, po nmeku ,,Ron" zvané, a jím se jevili spiati v jedin

rodové souruenství. Veškera tato mocn rozvtvená ,,generatio,

quae de Ronové dicitur" byla na smrt uražena bezdvodným
uvznním JiiKlichovým. Stedovký názor, který dával svobod-

nému poddanému právo, aby se mocí opel proti jednání panovní-

kovu, zejm nespravedlivému, jí vtiskl zbran do rukou. Hluné
povstání bylo odpovdí na ukvapený in králv a záhy se ukázalo,

že vzbouilé plém panské dochází horlivé podpory nejen u krá-

lovny Alžbty Rejky, která byla ochotna vymáhati osvobození

Jindichovo vsí svou mocí. nýbrž i pomoci u jiných mnohých
pánu v zemi mocných.

Jménem známe z nich ovšem jen nkteré. Tak cítil se pádem

pán Jindfiehovým spolu ohrožen pedevším Jan z Vartemberka,

dvrný pítel a dávný spojenec zajatého, který rozhodn odepel

l
) Význaná jest tu zejména listina Janova z 25. listopadu (Rig. 113.

\'<». 285), kterou král daroval Bavorovi z Bavorova k zízení nového

hradu staré hradisko Prácheské s okolními lesy a zbytkem župních práv

dovoliv mu zárove hrad ten odkázati bratru Vilémovi a jeho potomstvu.

V listin té vytýká král výslovn, že chce Bavora ,
.largis suis munifi-

cencie premiis velni benemeritum premiare".
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li - ní úadu podkomoského na Morav a vládnatam dle-
žitými hrady Bzencem, Veveím a Hradcem Opavským , stal se

vzpoue Ronovc v markrabství hlavní oporou. Podobn uinil

i Vilém, syn Vítka z Landštejna ; jeho zbo z ásti rovi

na Morav, ale pi tom jako pán Tebon i Nových Hrad a ja-

kožto purkrabí na královském hrad Hluboké ml v jižních Cechách

váhu nemalou. V Cechách severozápadních byl zay vzpour* /na-

m: i Albn cht ze Zeberka, pán na Bilin. jehož zejmén;

sobní nepátelství - Vilémem Zajícem vedlo k odporu proti

nové vlád v zemi, a patrn i nkteí jiní páni, o nichž však b
pených zpráv nemám''. Hlavní silou povstání zstávala ovšem

stev", jejíž skutená moc v Cechách i na Morav se teprve nyní

zfejm projevila.

Její náelník, pan Jindich z Lipé, byl sice zajat, ale na svo-

bod zstali jeho dospívající syni Hynek a enk, zachovávajíce

dležitá hrazená msta, jako byla Žitava a Moravský Krumlov,

vrdé hrady vlastní, jako byla Lipá. Ojvín, Ohány, s etným
/božím zástavním, jako byly na píklad Litice. O Lipnici a mo-
ravský Vranov se dlili se svými strýci, pány z Lichtemburka,

z nich/, /.jména synové Raimundovi, Oldicha Jindich, vládnoucí

dležitým okrskem horním kolem Nn ckého Brodu, -táli pevn
pi spolené moci rodové. A s nimi se vci té horliv pidrželi

i rozliní páni/ Dube. Z tch do popedí vystoupili zejména syno

Hynka z Dub. kdysi nejvyššího purkrabí pražského, moen
v dob Václava 11.. Pota, Hynek eený Berka i Hynáek, a s nin i

jich strýc Albrecht, zakladatel pozdjší vtve Škopk z Dub.'

- svým synem Benešem. V ddiném majetku tchto pán byl;

vnná místa Duba, Houska.. Jestebí, Libsice, Fríe-

lant (v Litomeicku) , nýbrž inejedno /boží král. ke. Pimda,
Veliš, B i'

• jména Kladsko, kdo pan Hynek Berka vládl

jako údlný kníže hradem i etnými lenníky, k nmu
Medicín i

Vzpou aéna v sev< rních a vých< dních < ch

i na M< ikka skutenou sí oprných bodu a zašlehávajíc

i d jižních ství, nabyla rychle rázu velmi povážli-

Zejména pn idbojníci, vedeni I z Varten b« !

který podle slov kronikáe zbraslavského „nebýval sj

ledními podniky", i lili -. holou obranou svých pevných

drobným bojem v jednotlivých krajích. Žádajíce drazné
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propuštní pana z Lipé a zachování svých žup i zboží zástavních,

strhli své družiny v silný houf polní, ítající více než 500 kopí,

ped eským Brodem, mstekem tehdy ješt neurazeným, ná-

ležitým biskupovi pražskému, a záhy se nesly zemí povsti, že

úmyslem jejich je dokonce udeiti na Kutnou Horu nebo Kolín

a tím ohroziti vážn královské zisky komorní. Úmysl takový byl

sice nepochybn nad síty vzbouenc, ale troufalá odhodlanost

jejich zastrašila mladého krále nemálo a donutila jej, aby hledal

pomoci najdeš kde najdeš.

Souvký veršovec vytýká, že mu hlavní oporou od poátku
byl pedevším pan Vilém Zajíc se svým rodovým píbuzenstvem

Buzic a pak „Stela", to jest Bavorové a jiní páni eského jiho-

západu, nosící v erbu rodové znamení stely, ale vi vzrstu

vzpoury jevilo se nutným, aby se tento houf velmož, ochotných

upímn podporovati krále, co nejvíce rozšíil. Vskutku nám do-

svduje zejména jednání dvora královského s panem Petrem

z Rožmberka, že byla poteba ta vas poznána.

Petr z Rožmberka, pán pomrn ješt mladý, nevystoupil

sice do té doby nikterak v popedí djin národních, ale byl pes
to veliké váhy. Jsa jediný mužský len svého rodu, byl stejn

jako nebožtík otec jeho nejvyšším komorníkem zemským, a spo-

juje v ruce své rozsáhlé staré statky vtve Rožmberské v echách

i v Bavoích s nemalým ddictvím po pánech krumlovských,

ml v jižních echách také jako vlastník dležitého kdysi králov-

ského hradu Zvíkova pední místo. Proto si jej snažil Jindich

z Lipé již ped svým zajetím získati, dávaje mu dceru v manželství,

a pan Petr se netajil nikterak tím, že uzavel s budoucím tchánem

svým \ýslovné smlouvy o vzájemnou pomoc proti komukoliv.

Proto bylo králi pedevším teba, aby odvrátil mladého velmože

<*d tchto svazk a aby jej pivedl k jejich úplnému pervání.

Po nkterých obtížích se to zdailo a dne 25. listopadu dal pan

Petr králi Janovi v Praze slavnostní slib písežný, že jej podepe

vrn veškerou svou mocí proti komukoliv, kdykoliv o to požádán

bude, a že se závazku tomu nezproneví nikdy, ani zjevn ani

lajn, a kdokoliv jej svádl a pemlouval. Bývalé pátele své,

proti králi se bouící, pokusí se sice ješt domluvou pohnouti

k poslušnosti, kdyby však vc úinku nemla, chce i proti nim

králi pomáhati.
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Neviníc sice, byl-li tento pokus o smírné sprostedkování

vbec upímný, i pouhá zástrka, jež kryla ústup od nesplnných
slib, vskutku však pidržel se pan Petr v dalších bojích krále

a na dvoe pražském dbali piln o to, aby se vrností jeho co nej-

lépe zabezpeili. Pomocí jim v tom byla osobní ješitnost velmožova

.

ukojená zvlášt vznešeným satkem. Pivolil král Jan k tomu,

aby Petr, odeknuv se zásnubu s dcerkou zajatého pana z Lipé r

za cho pojal Violu Tšínskou, vdovu po Václavovi III., tedy

urozenou knžnu, která kdysi, by i jen krátce, panovala v zemi

eské, a byla druhou paní královskou, jež vstoupila ve satek
s Vítkovicem. Kroniká vytýká výslovné, že satkem tím vládnoucí

strana dosáhla opravdu pevnjšího pipoutání jihoeského magnáta

k svému zájmu, a podivným zpsobem zasáhly tedy v stejné dob
dv Piastovny, ob vdovy královské, do vnitních pomr eských:

Alžbta Rejka, dávajíc svými vnnými msty cennou oporu

na eském východ vzbouení Ronovc, a Viola Tšínská, zabra-

ujíc satkem svým úspchm téhož povstání na eském jilm.

Z úsilí, kterým se tak mladý král zajišoval vrností jediného

magnáta, vidíme jasn, jak nebezpeným se mu jevil odboj Ro-

novc, a není teba pochybovati o tom, že bylo podobn teba
nemalými ústupky kupovati pochybnou vrnost i jiných dle-

žitých initel v zemi, jako byl na píklad biskup pražský nebo

mocný rod Benešovicu, jehož pední len, Tobiáš z Bechyn, byl

se souasn s Petrem z Rožmberka prohlásil pro krále. 1
)

Pes to prese všecko se však nejevila nadje na rychlé pi

možení odporu nikterak zabezpeenou. Urputné srážky místní

jen hubily zemi; Jan z Vartemberka si troufal útoiti zjevn

na nejedno menší msto královské, a obavy, které se ozvaly

v Praze samé, prozrazuje nám chvat, s jakým mšané tehdy

opravovali zdi a vže, opatujíce novými plakami i val ped

l
) Jak drahá bývala druhdy taková pomoc panská, ukazuje dobu.

^mlouva králova s Pótou z Turgova, který byl vstoupil se 40 odnci
do služeb Janových a otevev mu své tvrze Hostinné a Hradišt, dost;!

v zástavu na peníz 300 hiven mésto ,,Hof" (Dvr Králové) ,,cum militibuí-

et vasallis et incolis, tam ad ipsum oppidum quamad civitat m Trutenow

ipsa civitate Trutenow et castro ibidem cxclusis, ncc non cum íorcstariis

et in Trutenow et in Hof spectantibus" (Reg. III. No. 2í)4). Kraj tamní

byl ovšem zvlášt dležitý ^ ohledem na sousední Kladsko, jež se nalézalo

v rukou pana Berky z Dube, pedního ze vzbouilých jednotník.
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nimi ležící. 1
) Zneklidnný král nevidl v tísni své konec konc

jiného východiska, než rychlou pomoc svých pátel z íše, a

hodlal se tam nejprve sám pro ni vypraviti; ale pak se to zdálo

pece vcí píliš nebezpenou, aby opouštl zemi v takovém
zmatku, by i na krátko, a proto pijala královna Eliška tento

úkol a vypravila se o vánocích do Bavor ke králi Ludvíkovi,

nedbajíc ani požehnaného stavu svého ani nepohodlné zimní

jízdy, zatím co jiní poslové spchali, aby také arcibiskupovi

mohuskému a Balduinovi Trevirskému vyložili, jak vážné jsou

vci v echách a jak tžce tu jest ohrožen zájem strany lucem-

burské.

Prese všecek chvat tento bylo však stží poítati na oka-

mžitou posilu z Nmecka v nepíhodné dob roní, kdy vtšina

knížat íšských nemla valných družin žoldnéských pohotov,
a proto jevila se. králi Janovi tím vítanjší pomoc, kterou bylo

možná bezodkladn zažehnati aspo nejhorší nebezpeí. Pomoc
ta pišla ze Slezska.

Boleslav Lehnický, manžel dcery Václava II. Markéty a tím

i švakr Janv, jehož jsme již byli poznali jako nápadníka trnu
velkopolského a doasného pána Opavska, proslul od mladost isvým i

válenickými sklon}- a dobrodružným duchem. Bylo mu zjevn
potebou míti kolem sebe rytískou družinu mnohem vtší, než

žádal a snášel neveliký jeho údl ddiný, a ježto se vi družin
té nejevil nikterak pánem skoupým, sbíhali se k nmu z rozliných

konin dobrodruzi války zkušení, a zejména z Nmecka. Boleslav

se tím vším ovšem velmi zadlužoval a jsa v neustálé tísni penžní,

hledal z ní kdekoliv východiska. Proto postoupil tak snadno

Opavsko králi Janovi, proto penechal i mladším btatím roz-

sáhlejší podíl vratislavský i lehnický, sám se spokojuje drobným
knížetstvím bežským a penžitou náhradou, a proto uvítal také

nové nepokoje v echách jako vítanou píležitost k vyživení své

válené chasy. Na sklonku roku I

''>
I 5 objevil se v Praze se znaným

houfem jízdným a vstoupil do služeb královského švakra, který

s radostí pijal jeho posilu.2
)

*) Peníze byly sehnány — radní úty to dosvdují — pjkou
u mšan Ekarta a Antonína, kterým msto zajistilo splacení na un-

geltech.
a
) Proto vytýkal pozdji autor kroniky <> knížatech slezskýtl

o Janovi ,,quod ferre íuisset de terra propulsus, si Iíolcskuis sil>i auxilwm
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Brzy potom dosáhl král Jan i pomoci nkterých jiných drob-

il soused, jako byli fojtové Plavenští nebo Jindich z Gery,

a nadto se osvdili oporou zvlášt cennou i Pražané, a to nejen

píspvky penžitými, 2
) nýbrž i zbrojnou mocí. Postavila obec

pražská do služeb králových, jak jest zejmé z jejích útu i z jiných

zmínek souvkých, nákladný oboz válený i luištníky a jiný lid

válený, iníc obéti ty patrn nejí n z donucení, nýbrž i z pesvd-
ení, ze jediné zachováním moci královské v zemi, drobným

bejem na vs< i
h stranách sužované, bude obnoven klid náležitý

k ádné bezpenosti statk i obchod mšanských.

Pomoci své vsak Pražané neposkytovali pesto docela za-

darmo ; žádali aspo lepšího zajištní svých starých práv i výsad,

jehož se jim, jak se zdá, až dotud nebylo dostalo náležitou mrou
snad proto, že práv tch zvykem opených nebylo lze ve všem do-

ložiti listinami, jakých žádala nová lucemburská vláda od etných
jednotlivých mst. Vskutku jim vydal král dne 11. ledna 131G

listinu, kterou bez výjimky obnovoval a potvrzoval n vý-

sady, milosti i svobody udlené nebo trpné pedchozími panov-

níky eskými jak obci Starého msta, tak jednotlivým skupinám

mšanstva tamního, a sliboval zárove, že nikdy na n nedolehne

nespravedlivostí nebo násilím, které by se protivilo výslovnému

právu nebo náležité slušnosti. Obadnost toho slibu byla pak

zvlášt zvtšena uctivými slovy, jimiž panovník tu vytýká svoji

lásku k Praze, „která stolice jest i hlava našeho království es-
kého a zárove jako blahodárný pramen rozlévá štde vlny

svého právního psobení na msta ostatní, jejichž obyvatelm

non fecisset cum quingentis galcatis, quos sibi aduxerat sub magnis

dampnis suis". Tvrzení to bylo sice ponkud nadsazené, ale neprávem

pochyboval Palacký, Djiny II. 422 vbec o zakroení Boleslavové

v echách
;
pináší Grnhagen, Schles. Rcg. IV. No. :i'>il výtah ze smlouvy

na vzájemnou obranu, kterou dne 28. prosince král s vévodou v Praze

zpeetili, a také pamtní kniha Staromstská (Rcg. III. No. 288) má
zápis o 4 kopách, které obec tehdy vydala na poctu slezskému vévodovi

Pátelský pomr mezi králem a Boleslavem jest ostatn zejmý i z listiny

Janovy z 24. února 1 :51ti (ib. Xo. 300).

1
) Tak ^ dovídáme, že obec tehdy pomohla králi mimoádnou dávkou

700 hiven, které zapjil bohatý Meinlin Rokycaner, pijav za to nájem

ungeltu vinného. Obec platila také opt a opt cestovné poslm králov-

ským jdoucím do Norimberka nebo do Porýnska. což inilo rovnž
peníz nemalý.
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obec mšan pražských jest vzorem a zrcadlem pro život i ád
mravní a které by se bez Prahy jevily jen tlem bez hlavy". Jako

o zítelnici vlastního oka chce prý král peovati o blaho msta
a býti vždy jeho bezelstným ochráncem.

Nadšený vzlet slov panovníkových byl tu patrn jakousi

náhradou za obti, kterých Jan na mstu žádal ve chvíli, kdy šlo

snad o zachování koruny, a zastíral prosu tžkých požadavk,

s nimiž k nim práv pistupoval.1
) Praha ovšem nebyla jediné

msto, k nmuž se takto obracel. Výslovn se toho dovídáme

o Brnu, které Janovi poskytlo podobn jako hlavní msto krá-

lovství znané pomoci vojenské a vymohlo si za to rovnž nemalý

ústupek, hledící k obecní berni.2
) Brnnští byli tehdy na Morav

patrn pední oporou moci královské, nebo vytáhli i do pole

a obléhali pevné Obrany, zatím co v echách Jan nkdy v prvních

msících nového roku rovnž se jal útoiti na panské odbojníky

a nemalé výhody nabyl pedevším tím, že mu tré vnných mst
Rejiných, Polika, Mýto a Jarom, brány své otevelo, násilného

obléhání se strachujíc.

Strana Jindicha z Lipé práv tehdy utrpla nadto tžkou
ztrátu smrtí Jana z Vartemberka, který obléhaje biskupské msto
Kostelec nad Orlicí, byl dne 5. ledna udeen do tváe stelou

z hradního samostílu a na ránu tu zemel. Tak zahynul pán

rekovností i za hranicemi proslulý, pední ve skupin, která v dob
korutanské tak úinn zasáhla do osud zem a umožnila píchod

nové, lucemburské dynastie, nyní se však i proti ní postavila

v zbrojný odpor.

Na prbh dalšího boje všechno to však nemlo valného vlivu,

nebo stejn jako král Jan si pivolával pomoc z ciziny, inili

i odbojní Ronovci, kterým se jí dostalo vskutku od nkterých

vévod slezských a zvlášt z Míšn. Starý zápasník, znova zne-

pátelený se stranou lucemburskou, landkrab Fridrich Pokou-

x
) O nco pozdji, v dubnu 131G, vymohli Pražané na králi také

podstatnjší náhradu, totiž novou úpravu trhu devného v Podskalí,

jim píznivou (Cod. jur. munic. I. No. 10).

») Listinou ze dne 30. bezna 1316 (Cod. dipl. Mor. VI. No. 100)

Jan osvobodil dominikální grunty mšan brnnských od dan obecné

podobn jako to bylo právem uaratur šlechtických, a vytýkal v listin

o tom sepsané výslovn, že tak iní ,,ut aliarum civitalum nostrarum

cives beneficiorum cxemplis ad serviendum nostre celsitudini fervencius

incitentur".
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saný, nemohl se sice mísiti do nepokoj v Cechách tou mrou,
jako roku 1310, jsa dostaten zabaven tuhým bojem s Walde-
marem Braniborským, v nmž zahynul práv tehdy jeho nej-

starší syn Fridrich; ale jist s jeho svolením se objevily tehdy

v echách družiny nkterých pán míšeských, kteí se zde byli

neblaze proslavili již na konci vlády korutanské svým nelítostným

koistnict vím.

Zejména byli to páni z Kokoice (Kóckeritz), o nichž se po-

kraovatel Dalimilv výslovn zmiuje slovy, že

,,s Ostrvú jedni Nmci biechu,

ti Kokorší sloviechu", 1
)

a jejichž piinním zem byla opt nemálo zhubena. Boj neztrácel

tak rázu drobné, záškodnické války se stídavým štstím. Jednou
upadla kterási eta královská do zálohy, nepáteli jí nastražené,

po druhé stalo se tak zase Míšanm zásluhou Viléma Zajíce z Val-

i blíže Budyn.
Tohoto villikaního msta královského se by li odboj nic i zmoc-

nili a odolávalitam pak delší dobu králi, s pomocí Pražan je obléha-

jícímu. Oblehání to žádalo, jak se zdá, nemalého úsilí a položení

Janovo tehdy, ped poátkem jara 1316, nebylo jist nikterak

utšené. Knoniká zbraslavský je oznauje pípadn, prav, že

král byl v poli vskutku silnjší svých odprc, jsa open o Slezany

a jiné své pomocníky, ale nemohl pece dojíti úspchu, který by

byl jeho moc v zemi zabezpeoval, a to zejména pro nespolehlivost

vlastních stoupenc ; nebo z nich nejednomu prý nebylo lze zcela

dvovati.
Vskutku zdá se, že ani biskup Jan z Dražic, ani vévoda Bo-

leslav Lehnický, a stáli pi Janovi, nebyli zcela bez pátelských

styk s nkterými odbojníky, a také mezi Vilémem Zajícem

a mladým králem došlo záhy k nkterým neshodám. Vypravováni

^ouvkého veršovce, jako by píinou rozpor bylo bývalo zejména

naléhání královo, aby Jindich z Lipé byl bezodkladn popraven,

emuž však pan Vilém zásadn odporoval, zaslouží sotva mnoho

x
) Jireek, Fontcs Ji! mnívá se, že tu šlo o prei žskc Koko-

ovice, ale neprávem. Pomocníci míšeští to byli patrn, na nž také

jpat zbraslavský zle naíkal, vytýkaje, že Ronovci hubili zemi , .assumptis

;xternis praedonibus".
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víry ; nebo postavení Janovo nebylo vru takové, aby byl molii

naložiti se zajatým velmožem podobn, jako kdysi uinil Václav I í

.

ped Hlubokou se Závisem. Spíše lze míti za to, že Jan již trp

litoval rozhodnutí, k nmuž jej byly svedly pímluvy pán Vilé-

movy a že tžce nesl i závislost na skupin svých panských pívr-

ženc, do níž jej pivádly následky unáhleného inu. Povstná
vrolomnost eských pán vi panovníkm, o níž byl Jan jist

slýchal již díve, než jej samého pivedla na trn eský, dsila jeho

duši a trapný osud Jindicha Korutanského byl výstražným zn -

mním nemalé váhy.

Vyzývavá slova Dalimilova o možném novém volení

krále z domácí krve naplovala hroziv ovzduší zmateného

boje, který pravé svou nerozhodností a vleklostí pipomínal udá-

losti roku 1310 stejn jako píchodem míšeských rot na eskou
pdu. Fridrich Rakouský', jemuž se zlomení moci lucemburské

v Cechách jevilo bezpeným stupnm k dosažení královské moci

v íši, byl pak patrn s panskýmiodbojníky eskýmive spojení zcela

podobném, jako jeho stejnojmenný stoupenec míšeský, a v tísni

té nezkušenému Janovi jedinou bezpenou záchranu slibovalo

rozhodné zakroení z vní, vasná pomoc strýce Balduina a ostat-

ních íšských pátel, jíž se dovolával znova a znova se zjevnou

nedokavostí a pro niž byl již o vánocích vyslal manželku svou

do Nmec.

Nevíme, zustihla-li Eliška tehdy krále Ludvíka ješt v blízkém

Amberce, i bylo-li jí za ním putovati až do Ingolstadtu, kde král

v lednu vtšinou pobýval. Jisté však jest, že žádost o rychlou

pomoc, s níž picházela, Bavorovi byla asi pekvapením velmi

nemilým. Nesl dosti tžce již skutenost, že pi podzimním zápase

s Habsburky v krajním nebezpeí svém se nedokal žádané po-

moci z ech, a nyní ml se tam snad sám obrátiti a zachraovati

panství Janovo ve chvíli, kdy pedevším dležitým a nutným
se mu zdálo, aby užil ce nejrychleji nedávné porážky habsburské

ve Svýcaích a upevnil se v Bavoích úplným vytlaením nespo-

lehlivého bratra Rudolfa. Od tchto podnik svých Ludvík nikterak,

ustoupiti nemínil, ale pochopil pece, jaký význam by mlo i pro

nho, kdyby snad rod lucemburský ztratil echy a habsburský

soupe tam nabyl znova moci. Tomu bylo teba zabrániti stj

co stj a proto zajištní dostatené pomoci králi Janovi bylo asi
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z hlavních píin, pro nž v lednu 1316 král svolal íšský snm
své strany do Norimberka.

Prostedek ten by ovšem sotva býval valn úinný, kdyby
zárove král Jan nebyl jednal hned pímo se svým trevirským

strýcem a s Petrem Mohuským a nepesvdil je o tom, že jest

ba brannou pomoc urychliti co nejvíce. Vskutku dostavili se

Balduin i Petr do Norimberka v prvních dnech msíce bezna
se znanou silou vojenskou, 1

) takže íšský snm jim byl spíše

• vhodnou zastávkou na cest do ech, než místem, kde by se

éci té teprve rozhodovalo. Sešli se tu však osobn s Ludvíkem
a smluvili nejVn o tom, jak by bylo teba povzbuditi „lesní místa"

-výcarská k dalšímu boji proti Habsburkm a souasn postaviti

i proti landkrabti Fridrichovi nové fojty íšské v Míšni, nýbrž

dali si také znova zabezpeiti zástavou cla v Bacharachu spla-

cení náklad na volbu a korunovaci Ludvíkovou díve, než se

vypravili dále do ech.
Král Ludvík sám s nimi tam netáhl, nýbrž obrátil se zpt

do Anspašska k obléhání hrad pedního spojence habsburského

v kraji tom, pana Krafta z Hohenlohe, kdežto Balduin a Petr

z Aspeltu nkdy v polovici bezna2
)
pekroili hranice eské a dne

26. bezna byli již v Praze slavnostn uvítáni. Ježto postupovali

od Šumavy krajem, kde strana Viléma z Valdeka a pán Bavoru
mla nejpevnjší základnu, bylo jim asi na pochodu tom sotva

-vádti s nepáteli tuhé boje, o nichž mluví trevirský kroniká;

:en si vc neprávem myslil tak, jakoby porýnští páni byli krále

Jana vyprostili ze skuteného obleženi. Tak zlé jeho položení

vskutku nebylo , ale pes to král objímal za] isté s pocitem skuteného

osvobození strýce i bývalého poruníka svého, když vjíždli

do Prahy s prvodem tak etným. Jeho pocit nelišil se asi valn
od pocitu, jaký mel roku 1290 Václav II., když vítal v echách

J
) Balduin sbíiíil vojsko již v únoru a vyplatil tehdy na zálohách

žoldovních rozliným hrabatm a rytím na 2800 liber (Dominicus,

Baldewin von Ltzelburg 157). Trevirský kroniká, který dobe vdl,
že tažení mlo pedevším zabrániti pánm eským, aby nemohli Jana
de propriopcllere regno", nadsazoval ovšem tvrzením, že vojsko to ítalo

pes tisíc kopí rytíských. Kronika zbraslavská je odhadovala na 400

•žkoodnc, provázených silným houfem podružné chasy válené,

i zahrnovala v potu tom zajisté i mohuský kontingent, který však tr 1

patrn jen neveliký.

) Dne 10. bezna byli ješt v Xorimberce (Const. V. No. 356).

5 os ta. Dví knihy &*kýcb d?jin Ti. 16
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pomocný sbor švakra Rudolfa, který mu ml pomoci k vítzství

nad vzbouenými Vítkovci, a šlo jen o to, bude-li podobnost

píbh také dále pokraovati. Tehdy propadla katu hlava Závi-

šova a zárove rozhodl se mladý král se zásadní dsledností eliti

ctižádostivým snahám a úchvatm velmož eských. I oekávali

v Cechách zajisté s naptím, osvdí-li také Jan podobnou ráz-

nost, ale záhy se ukázalo, že toho nebude. Nebo na místo tra-

gického ešení dostavil se poloviatý kompromis. Vojska z Nmec
pivedeného nebylo vbec užito k nemilosrdnému potení odbojných

pán, nýbrž v záptí po píchodu obou kurfit do Prahy došlo

k smírnému vyjednávání o propuštní zajatého pana Jindicha

z vazby a o jeho srovnání se s králem.

To byl ovšem dokonalý obrat vci a nepochybíme patrn,

piteme -li hlavní podíl na nm Petrovi Mohuskému. Staiký
státník, dobe znalý pomr eských, ale zárove bedliv uvažující

o tom, jak by jejich další vývoj mohl psobiti na zápas o korunu

v íši nmecké — a na tom mu pedevším záleželo — pochopil

patrn dobe, že by dokonalé vítzství Janovo nad jednotou pan-

ských protivník nebylo možné bez dlouhého úsilí a že by zabavilo

velmi stranu lucemburskou. Ale neupevnné postavení krále

Ludvíka v íši žádalo toho, aby veškerých sil bylo užito k rázným

krokm proti habsburským protivníkm, a pi tom pipadala

i ivšem i králi Janovi úloha nemalá. Proto jevilo se ^chlé uklidnní

ech vcí nad jiné žádoucí a Petr Mohuský ho chtl dosíci i za

cenu úmluv, které sice nebyly dostatenou zárukou trvalé vážnosti

jména královského v zemi, ale mly okamžitý úinek.

Jednání dalo se tedy ve stínu íšské politiky a jejích poteb ;

nezdárná volba íšská z roku 1314 zasáhla následky svými znova

hluboko do vnitních pomr eských a pro další vývoj vlády

Janovy ml smír, k nmuž se mu bylo tehdy odhodlati, zajisté

dsledky peveliké. Nebo vzbouení Ronovci, poznávajíce pí-

znivou náladu strany protivné, nechtli vbec vstoupiti v jednání,

dokud by pan Jindich nebyl, by i jen zatímn, z vazby propuštn,

aby se mohl sám smluviti s králem a arcibiskupy, nepodléhaje tíze

a pístrachm vzení. Trvali na tom pevn, takže nebylo než jim

vyhovti a na základ tom byl již dne 12. dubna zpeetn jakýsi

preliminá, pipravující konené rozhodnutí smírné.

Rozhodnutí to mli nalézti po spravedlivém a pátel-

ském uvážení všech bod sporných oba arcibiskupové, mo-
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huský i trcvirský, piberouce si na radu tré nebo tvero
zkušených pánu eských, a bylo jim tak uiniti nejdéle do

dne 30. kvtna. Jindich z Lipé však ml neprodlen dosáh-

nouti úplné svobody, ovšem se závazkem, že zem ne-

opustí a že se na žádost královu zase vrátí dobrovoln do v-
zení, kdyby nadje na smír zmizela. Za to se osobami svými za-

ruilo sedmero mladších Ronovc, v ele s ekem, synem pán
Jindichovým, které Petr a Balduin pijali do svého opatrování;

mimo to bylo ruení zesíleno ješt odevzdáním nkolika znameni-

tých hradu, náležejících stran pana z Lipe ddin nebo zástavn,

které byly rovnž dány v moc osobám spolehlivým a nestranným.

eské hrady Bilinu, Oj vín, Bezdz, Yeliš, Litice a Lipnici pijala

totiž do správy trojice porýnských vasal Balduinových, Dtich
z Joenberka, Jan z Braunshornu, kdysi holmistr Jindicha VIL,
a Detich z Runkelu, úastník nedávného tažení krále Jana do

LHier, kdežto na Morav hrady Landštýn, Krumlov a Vranov
ml vzíti ve svou moc syn Zamborv, slezský rytí Jan ze Schild-

berka, len družiny Boleslava Lehnického. Vévoda ten, ješt stále

v echách prodlévaje, piioval se patrn rovnž nemálo o to,

aby k smíru opravdu došlo. Zaruil se spolen s biskupem praž-

ským Janem a biskupem olomouckým Petrem králi za to, kdyby
snad ped rozhodnutím koneným Jindich z Lipé smrtí sešel

svta, že ostatní Ronovci jednání proto neperuší, nýbrž ješt
dalšími zárukami svou ochotu k míru potvrdí a smluveného soudu
rozhodího se pidrží.

To byla zajisté kapitulace velmi estná pro zjevné odbojníkv

moci královské a král Jan pistupuje k ní, vymioval si pouze,

aby mu byly bez odkladu vráceny na Morav hrady Veveí, Bzenec
a Hradec Opavský, které byl svil nebožtíkovi Janovi z Vartem-

berka jen jakožto léna služební, spojená s úadem podkomoským.
Proto se k nim strana protivná nemohla táhnouti žádným právem
zástavným ani vlastnickým, jako inila pi ostatních sporných

místech. Proti tomu nebylo odporu a na základ takovéto smlouvv

nabyl konen dne 17. dubna po vzení tém šestimsíním pan

Jindich z Lipé znova svobody a mohl opt užíti veškeré vrozené

obratnosti k tomu, aby ji uinil trvalou a zaujal bývalé místo

v zemi.

Vskutku osvtluje nám listina šastnou náhodou zachovaná

hned první, úspšné kroky jeho k tomuto cíli. Jedva opustiv žalá
16*
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týovský, Jindich z Lipé poznal, že jest teba, aby bez odkladu
peoval nejen o smír s králem, nýbrž aby hledal zárove na svj
vrub smíení se skupinou pán eských, která se byla v boj i s Re
novci pidržela koruny. Na pana Viléma z Valdeka pitom ovšei

asi nepomýšlel, nebo od toho ho dlila píliš hluboká propast

starších i nových evnivostí a urážek,1) ale byli tu páni, kteí pí i

vypuknutí sporu nechovali vi zajatému maršálkovi nijakého ne-

pátelství, nýbrž byli teprve dodaten získáni králem, jako

stalo zejména s mocným Petrem z Rožmberka. S tmi bylo nutn
smíiti se beze zetele na hokosti za boje vzniklé a vc ta se panu
Jindichovi, jak se zdá, vskutku rychle podaila. Dospl as}.

dvrným jednáním s Petrem z Rožmberka a jeho páteli tak da-

leko, že již dne 25. dubna v Praze, tehdy práv hrozn zpustošen-

dvojím požárem, uzaveli smlouvu, kterou výslovn pohbívali

všechna nepátelství, hnvy a vzájemné pomluvy a slibovali si

trvalé pátelství i všemožnou podporu proti komukoliv, vyjímaje

krále. Jemu hodlali sloužiti, „jak toho žádá závazek lenní vr-
nosti" ; kdyby však král chtl toho neb onoho z nich anebo jejich

pátele proti spravedlnosti hubiti a niiti, tu budou si i proti nmu
statky a osobami navzájem pomáhati, kdežto kdyby naopak

Jindich z Lipé zase získal plné pízn a mocného vlivu u krále

má vc ta i Petrovi i jeho stoupencm býti ku prospchu a po-

vznesení.

Smlouva ta byla patrn tajná, pi jejím vzniku však, jak

nkteré známky o tom zejm svdí, byl dležitým prostedníkem

vévoda Boleslav Lehnický ; ona nám ukazuje zárove, že právem

král Jan nedvoval i tm pánm eským, kteí v bojiproti Ro-

novcm stáli na jeho stran. Nebylo sice po názoru stedovké
smlouvání o odpor proti možným nespravedlnostem královým

nikterak velezradou, ale zde se spoloval dotavadní straník králv

s jeho zjevným nepítelem, teprve smíru hledajícím, a posiloval

tím nepochybn jeho postavení v koneném jednání.

O prbhu tohoto jednání jsou vdomosti naše bohužel velmi

kusé. Hlavní zpravodaj, Petr Zbraslavský, spisuje kroniku svou,

x
) Vysvítá to také z preliminární listiny ze dne 12. dubna, nahoe

uvedené, kde se stanoví, kdyby Jindich z Lipé byl ped koncem jednání

•smírného zajat svými soukromými nepáteli, že mu tehdy král sám pi-

spje na pomoc a jej osvobodí. Patrn tu šlo pedevším o nebezpeí hrozíc

od Viléma z Valdeka.
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dospl pravé tehdy, v dubnu 1316, se svým vypravováním bez-

prostedn až k pítomnosti a zmíniv se dosti podrobn o pod-

mínkách, s nimiž byla Jindichovi z Lipé vrácena svoboda, za-

nil zprávu svou zatím jen rozpahým dvouverším:

„Tum nova tractantur et tractatus renovantur,

sed quid succedat, nemo se noscere credat."

Hodlal patrn pokraovati v zápisech svých hned, jakmilo ve-

ejné vci zase ponkud pokroí, byl však v záptí úpln zabaven

zcela jinou prací. Stalt se opatem svého kláštera a pijímaje na-

máhavý úad, nemohl se patrn hned obírati dalšími pracemi

letopisnými, k nimž se vrátil teprve až po plném roce, nkdy na

jae 131 7.1) Tehdy však pomry v zemi byly již zase zcela jiné než

po jarním smíru roku 1316; královstvím zmítaly nové zápasy

a smlouvy roku pedchozího nemly již valné platnosti. Proto

se k nim Petr v zápisech svých již vbec ani nevrátil, nýbrž

snažil se djinnou látku posledních msíc shrnouti jen

v obecném pehledu a to co nejstrunji, ježto se byl rozhodl

knihu svou zatím vbec zakoniti a s náležitým vnováním
z islati waldsasskému opatovi.

Nedovídáme se tedy od nho naprosto, jaký konec mlo roz-

h /dováni porýnských arcibiskup ve pi pán Jindichov s králem

v kvtnu 1316 a ježto o vci té ani v listinách zachovaných není

pímé zprávy, mžeme jen z toho, co pak následovalo, souditi,

že rozhodí soud se opravdu skonil dohodou, která byla pijata

t u i onou stranou a zemi aspo na as uklidnila.

Dosvduje to jednak skutenost, že se Jindich z Lipé do

vzení již nevrátil, a zajímavé svtlo na podmínky Ronovc s ko-

ranou vrhá i listina, kterou vydal v Praze dne 2. ervna Póta

z Frídlandu, nejstarší syn nebožce Hynka z Dube, jeden z pedních

^raník pán Jindichových. Listinou tou vyznává totiž Póta.

; e mu král Jan v náhradu starších nárok jeho zastavil hrad Veliš

a msto Jiín v 2000 kopách groš a slibuje, že místa ta vydá,

x
) Správn to vystihl již Losertli ve svých úvahách o kronice, v nichž

dovozuje, že poslední ást 126. kapitoly byla psána teprve roku 1317,

souasn s hlavou 127, a Novotný (Kronika zbraslavská LVIII.) tuto vc
asi neprávem popírá. Že Petr své vylíení píchodu Balduinova psal

vskutku asi v dubnu 131C, dosvduje i význané pepsání se ,,Aprili"

raísto „Martii".
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jakmile mu bude vyplacen peníz zástavný. Ježto Veliš vskutku

již ped tím b}>val v zástavním držení téhož pána a byl z tch
hrad, jimiž Ronovci zaruili propuštní Jindicha z Lipé, osvtluje

jeho ponechání v rukou Potových význan podmínky smíru,

sprostedkováného Petrem Mohuským a Balduinem. Je jisto,

že z hlavních píin úporného boje mezi králem a stranou Jindicha

z Lipé byla snaha panovníkova, vyprostiti z moci Ronovcú a

velmož s nimi spojených hrady a msta královská, jimiž oni

vládli, opírajíce se o zápisy zástavní nebo jiné podobné nároky.1
)

Byla to stará otázka, která od dob posledních Pemyslovc znova

a znova jitila pomr mezi panstvem a korunou, a mla ovšem

dosah velmi veliký v dob, kdy držení opevnných míst bylo

hlavní oporou a takka podmínkou jakékoliv moci veejné. Král,

jsa k tomu ponoukán Vilémem z Valdeka a jeho stoupenci, popíral

patrn správnost tchto zástav a vinil Jindicha z Lipé, že zneužil

své moci k takovému nenáležitému zcizení zboží komorních.

Rozhodí soud arcibiskup ml tedy hlavní úkol v prozkoumání

sporných práv a nárok, pi emž, jak ukazuje pípad velišský,

odbojníci nepochodili veskrze špatn. Nkterá zboží bylo jim snad

vydati, 2
) vtšinou však jim zstala s pesnjším vytením peníze

zástavního nebo jiných titul právních.

Takové vyrovnání nebylo ovšem s to, aby povzneslo v panstvu

eském úctu ped mocí královskou a odalo mu odvahu k po-

dobné svémocnosti pro budoucí asy. Milo síly své v prbhu
jediného roku dvakráte s mladým králem a provedlo svou jak

pi vypuzení nmeckých rádc, tak nyní, kdy si vynutilo se

zbraní v ruce propuštní svého zajatého náelníka ; a také

úprava dvorských pomr, k níž došlo spolu s obnovením

míru zemského, nebyla snahám pana Jindicha z Lipé zcela

nepíznivá.

Zachovalí si hodnost nejvyššího maršálka, a tebas mu již

nebyl vrácen dležitý úad podkomoský, neuchránil si ho ani

jeho úhlavní nepítel a strjce jeho pádu, Vilém z Valdeka
;
pod-

komoím stal se pan Vok z Krava. Konec vzrušující vzporu v

1

)
Petr Zbraslavský p. 24(j vytýká mimochodem výslovn, že vc

ta byla,,istius desolationis et miseriae causa precipua".
2
)
Tak pešla na píklad Lipnice z rukou Raimunda z Lichtemburka

do rukou královských a byla, jak se zdá, dána v zástavu Frickovi z a-
kovic.
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Ronovc byl tedy pro korunu i pro panstvo eské zcela jiný, než

byl kdysi konec vzpoury Vítkovc: hlava pán Jindichova ne-

padla do koše popravího pod vzdorujícím hradem jako symbol

tuhé vle královy7

, zstati stj co stj pánem i nad nejznameni-

tjšími poddanými, ný/brž obratný metropolita mohuský urovnal

zkušenou rukou svou takka za den a noc tžký spor bez jakého-

koliv dalšího pro lévání krve, dbaje pi tom ovšem více okamžitých

poteb íšské politiky nmecké, než trvalých zájm královské

moci eské.

Ale pinášel mír rozeštvanému kraji a jeho pobyt v zemi

zdál se i jinak pedzvstí šastnjší budoucnosti. Nebo práv
v tch dnech, kdy spolu s Balduinem urovnával v Praze vci
veejné, dávaje pi tom tamním kostelm hojn odpustk a po-

svcuje nový, nákladný kostel august inských eremit u sv. To-

máše, povila královna Eliška dlouho ekaného ddice trnu

;

král Jan ml konen syna, který byl pak Petrem z Aspeltu v den

Letnic s velikou slávou poktn v basilice sv. Víta a po otci matin
nazván Václavem. Starý kanclé pedposledního Pemyslovce,

drže bezmocné dcko nad ktitelnicí, nemohl sice tušiti, že v jeho

rukou spoívá budoucí císa, který v echách v tak mnohém smru
naváže na odkaz svého dda a dosáhne plného úspchu v nejedné

slavné vci, po níž byl Václav II. marn toužil ; ale on vdl dobe,

že novorozené dít toto pro trvalé zakoenní rodu lucemburského

v Cechách jest práv v této chvíli svrcho van cenné a také zvolené

jméno nemluvnte bylo ve smru tom jist význané.

Konená úprava všech pomr v zemích eských vyžádala si

ovšem i pro vyízení otázek sporných toho, aby tu oba kurfitové

ješt nkterý as setrvali, a na konec bylo Petrovi Mohuskému
s mladým králem zajeti až na Moravu. Píinou jízdy té bylo patrné

pedevším náhlé uprázdnní biskupství olomouckého. Zemel
v Praze dne 7. ervna biskup Petr, syn Angelv, jemuž na Morav
pezdli Bradavice. Potkali jsme se s ním v této knize již tolikráte

jako s protonotáem a pozdji kancléem král eských, kterýžto

úad si Petr spolu s výnosným probošstvím vyšehradským po-

nechal i po svém povýšení na stolec biskupský.1
) Tomuto býva-

x
) Co o vci té tvrdí Tadra, Kanceláe ]0, není spi uvr ; listina, jíž

se dovolává, ukazuje jen, že Petr neídil kanceláe osobné, titul a nCkteré

dchody zachoval však patrn do smrti.
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lemu soupei svému a proslulému mnohoobroníkovi ml tedy

Petr z Aspeltu vyhledati vhodného nástupce a po dkladné visitaci

kostela olomouckého, pi níž vytkl bohatým kanovníkm i ostat-

nímu kléru chrámovému nejeden podstatný zloád, pivedl dne

15. ervence kapitulu vskutku k tomu, že zvolila biskupem Kon-

ráda, rozeného Bavora. Muž ten, pvodu nevaln vznešeného,

byl z dvrník arcibiskupových a jevil se i dvoru královskému

užiteným.1
)

Král Jan zatím vyídil tehdy na Morav i nkteré jiné

vci, souvisící s odklizením nedávných spor, 2
) ale pak byl<

jemu i arcibiskupovi vraceti se kvapem nazpt do ech, nebo
vci íšské se zatím utváely tak, že nebylo možná na dlouho

odkládat i výpravu do Nmec, na kterou se pomýšlelo j iž od jara

.

Zhoršily se zatím pomry krále Ludvíka opt nemálo úin-

livou piinlivostí jeho habsburského soupee, který zatím co

Ludvík dobýval nkterých nepátelských míst v Anšpašsku.

napial veškery síly, aby si také v tomto roce zachoval útonou

pednost. Sbírajíce od jara znamenité vojsko v kraji šafhúském,

brati habsburští snažili se zárove zviklati kde jakého pívrženci

Ludvíkova také v severních Nmcích, a za pedního jednatele jim

tam posloužila jejich vlastní sestra Anna, manželka vévody vrati-

slavského. Knžna ta získala osobní návštvou ve Špandav vci

habsburské nejen markrabata braniborská, nýbrž dosáhla i toho.

že jeden z hlavních prostedník volby Ludvíkovy a sloup strany

lucemburské, BertoId z Henneberka, v ervnu pešel k Fridri-

chovi. Na Bertolda tu zajisté psobily nkteré vlivy píbuzenské —
sama Anna byla jeho švakrovou, — ale rozhodnutí bylo pes to

význané ; nebo henncberský hrab, proslulý svou vypoítavou

moudrostí, byl by se sotva odvrátil od Ludvíka, kdyby byl jist

vil v jeho úspch.

A opravdu položení bavorského nápadníka se jevilo mák

nadjným, když se v prvních dnech ervence habsburští vévodove

!) Konrád osvdil svou vdnost Petrovi tím, že zídil za jeho duši

roku 1326 v závti své anniversarium ; v Olomouci se po volb patino

dlouho nezdržel, nebo již v srpnu 1316 pomáhal arcibiskupovi a královn

Elišce pi vlád v echách (Reg. III, No. 331).

2
) Domnnka Prášková, Djiny Opavska 127, že král pijel tehdy

do Fulneku, aby s Lichtemburky válil, není asi správná, nebo mír s Re-

novci byl tehdy již uzaven.
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brátili úton pes Ulm do údolí neckarského a oblehli záro

Heilbronn i Esslinky. Nebo vážnosti Ludvíkov v celé íši hrozil.

tžká pohroma, nepodaí-li se mu vas zabrániti dobytí tchtr.

náležitých mst a nepostaví-li se ani tentokráte polem svému
- upei. Uiniti to však nebylo nikterak snadné, nebo vojsko

rakouské bylo ješt silnjší než roku minulého a také arcibiskup

kolínský úastnil se obléhání jmenovaných dvou mst, jsa patrn
po odchodu Balduina Trevirského a Petra Mohuského do ech
lépe bezpeen ve své vlastní zemi. Nebylo tedy vru asi teba
drazných proseb mšan esslinských, abv Ludvík pc chopil

nutnost innjší obrany; ale bez dostatené podpory se strany

lucemburské nemohl se naprosto miti s nepáteli. Proto doléhali

jeho poslové na Balduina i na Jana se vší dtklivostí, aby svéh(

krále v nebezpené chvíli neopouštli a vytrhli s vojski m v echách
iiž nepotebným co nejdíve do Bavor.

V Praze to uznali a hned po návratu králové z Moravy konány
tedy všeckny náležité pípravy. Ješt ped koncem ervence
-mluvili se zástupcové Janovi s králem Ludvíkem, meškajícím
• hdy v Rainu blíže Strubiny na Dunaji, že pomocný sbor, který

mu král eský se svým trevirským strýcem pivede v nejbližších

týdnech na bavorskou pudu, vstoupí u Vohenhausu do Horní
Falce, a Ludvík se zaruil se znaným potem svých lenník za

vojsku tomu dá ádnou výživu a žold. Hlavním jádrem toho

sboru byla rytíská eta, která s Balduinem již na pátý msíc
v echách pobývala, ale z nkterých listin se dovídáme, že i arci-

biskup i král Jan ji rozmnožovali v poslední chvíli ješt nový
námezdníky z f

Tak pijal na píklad Balduin v Praze na zaátku sr

do své družiny za žold 1000 liber landkrabího Oldicha
Leuchtemberského, inného kdysi ve službách Janových v echách
a také Jan získal tehdy nkolik rytí, kteí se zavázali, že si .

íjatý námezdný peníz koupí statky, které poddají v léno hrabstv.

lucemburskému. Z pán eských naprotitomu, jak výslovn vytýi á

niká, tentokráte se odhodlal jen malý poet provázeti krále,

Je práv proto se ji lmi svízelná otázla, jak upraviti vládu

v echách, aby v jeho nepítomnosti v zemi jedva uklidnné ne-

vypukly ihned nové vnitní boue.

Spor králv s Jindichem z Lipé a jeho mocným rodem byl
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sice urovnán, 1
) ale vzájemná žárlivost šlechtických družstev i jejích

nezkrotná touha po množení majetku i moci mohla v nejbližší

chvíli zemi opt zvíiti.

Proto bylo teba vládu položiti do rukou co nejzkušenjších

a mladý král zajisté uvítal s radostí, když Petr z Aspeltu projevil

opt ochotu k tomuto úkolu. Vskutku nebylo ve chvíli té muž(

povolanjšího k zachování míru v království nad arcibiskupa,

který práv svým rozhodím slovem urovnal rozbouené vášn
a znaje tak dobe zemi i všechny vdí osoby, pece nesplýval

úpln se žádnou stranou. Petr, jehož mladý král v listin ze dne

12. srpna zove „pítelem nad otce dražším", byl tedy jmenován

hejtmanem zemským a ml vládnouti v echách stejn jako ped
temi roky, kdy podobn zastupoval mladého krále, tehdy zad]

nho volebním jednáním v Nmcích.

Úkol byl však nyní patrn ješt svízelnjší nejen proto, ž<-

se arcibiskup nemohl již opírati o etnou družinu nmeckou,
nýbrž také pro vzrostlé sebevdomí eských pán a nesnáze, které

psobily zejména otázky penžní. Králi, vyjíždjícímu s vojskem

do ciziny a to snad na delší dobu, bylo nutno opatiti náležité

cestovné a zajistiti mu nadto slušné dchody další, vc, kterážto

pi petíženosti píjm komorních staršími dluhy nebyla jist

snadná. Ale byly tu ješt jiné, neodbytné pohledávky. Tak poítal

si Balduin Trevirský za pomoc Janovi poskytnutou nyní a z ásti

již ped tím na 12 tisíc hiven, kdežto Petr Mohuský sám se pi-

hlásil se dvma tisíci.*2) O nárocích tch bylo tedy smluveno, že

Petr z dchod komorních, zejména pak z urbury a mince kutno-

*) Názor, jiikoby byly vznikly hned po propuštní Jindichov
nové spory mezi ním a králem, není nikterak doložen a vznikl jen pí-

lišnou struností souhrnného obrazu, který Petr Zbraslavský podal

v 127. kapitole své kroniky o druhé polovici roku 1316. Ale i tam nalézáme
poznámku, ze nové roztržky vznikly

,
,paidatim" a listiny ze srpna 131(5

ukazují zejm, že tehdy nebylo nepátelství mezi králem a panem z Lipé.

Jindich dlel naopak na dvoe a dostalo se mu nkterých milostí, jako

bylo na píklad povolení, které 14. srpna obdržel k prodeji moravského
zboží Jaroslavic.

2
) V sum té byla také položka 350 hiven za náklady, které arci-

biskup podstoupil vymáhaje pro Jana prodloužení velikého dluhu 28 tisíc

hiven, jehož zaplacení se domáhali na korun eské penžníci florentští,

kteí byli za Václava II. v echách zarazili minci grošovou a komoe
královské poskytli znané pjky (Vogt, Reg. No. 1857).
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horské, smí na umoování vlastní pohledávky týdn bráti po 2">

hivnách stíbra ; Balduinovi ml podobn spláceti po stu hivnách
a za králem pak týdn do íše posílati dv st hiven.

Na pldruhá tisíce hiven mlo tedy z urburních dchodu
eských takto odcházeti msín do íše a k odjezdu se chysta-

jící král pipomínal závazek ten velmi dtkliv nejen Petrovi

samému, nýbrž zárove také královn Elišce, jejímu rádci Kon-
rádovi, zvolenému biskupu Olomouckému, novému podkomoímu
Vokovi z Krava, urburém a správ mstské na Hoe Kutné
a konen i panu Jindichovi z Lipé a Vilémovi z Valdeka.2

)

Z výpotu toho vidíme dobe, které osoby mly za nepítom-
nosti Janovy asi pedevším podstatný vliv na vci komorní a tím

vbec na vládu v echách. Mladý král domníval se patrn, že

takovou úpravou rad}' vladaské, v níž vedle královny Eliškv

a mohuského arcibiskupa zasednou také oba náelníci pedních
skupin panských, nalezl vhodnou stední "cestu, jež mu umožní,

aby mohl opustiti království bez obavy, a toto dvivé spo-

lehnutí na jiné bylo zajisté význaným rysem nezkušené by-

tosti Janovy.

Jak jinak vedl si Václav II., když pekonáv roku 1290 podobnou
chvíli zlé krise obrátil všecku svou snahu k tomu, aby vnitní ád
své vlády upravil co nejbedlivji neúnavnou a soustavnou péí
osobní a tím postavil svou moc na základnu co možná spolehlivou!

Zažehnání nebezpeí bylo mu zdrojem mnohonásobné zkušenosti

a životního pouení, kdežto po lehkomyslné duši Janov se svezla

pekonaná tíse bez trvalých úink výchovných, zanechávajíc

jen silnjší nechut k eskému prostedí, jíž se ješt dotkneme

na jiném míst. A proto jeho další vláda mla ovšem zcela jiný

prbh, než zdárné panování jeho slavného tchána.

Opativ takto království opustil král Jan dne J 7. srpna 1316

Prahu a po prvních dnech msíce záí spojilo se jeho vojsko kdesi

u Norimberka se zbrojnými etami krále Ludvíka, odkud pak táhli

spolen pímo k ohroženým EssHnkám hledati váleného roz-

hodnutí.

*) Listina jeho, hledící k léto vci, jest u Ycgta No. 1856 správnji

otištna než u Emlera, Reg. III. No. 331.



252

trnáctého záí stanuli tu bezprostedn u obléhaného mstí :

oba ímští králové vskutku proti sob tak, že jen Neckar od sebe

dlil jejich vojsko a srážka se jevila neodvratnou. Nedošlo však

k ní ihned ; strana habsburská mla po levém behu eky postavení

výhodnjší, jsouc opena o opevnný vršek, a Ludvík netroufal si

útoiti pímo. Teprve dne 1 9. záí a to pozd k veeru došlo k bitv,

která však nemla obvyklého rázu rytíských srážek souvkých.

Nkteí kronikái vykládali vc tak, že boj zaal jaksi mimovolky

,

náhodnou srážkou chasník, napájejících kon v ece, ale pravd

se spíše podobá, že se Ludvík pokusil pece o pechod pes Neckar,

užívaje šera, a že narazil na rázný odpor. Zápasilo se pak namnoze

pímo v ece pozd do noci, za svitu smolnic, a v zmatku nerozhod-

ného zápolení utrpla ta i ona strana znané ztráty na padlých,

ranných i zabitých. Trevirský kroniká tvrdil, že v ece zahynul'

na pldruhého tisíce drarrých koní válených a že vojsko Ludviko v< •

zajalo dvanácte hrabat a 140 rytí.

Pro mladého krále eského byla bitka ta ovšem velikou udá-

lostí životní. Byl to první pravý zápas rytíský, jehož byl

úastníkem, a to úastníkem plnoprávným ; nebo krátce ped
tím, než se vrhl v boj

,
pasoval jej strýc Balduin, sám v nádherné

rytíské zbroji se honosící, na rytíe zárove s jinými urozenými

mladíky a Jan mohl jako rovnocenný bojovník skížiti me svj
s proslavenými zápasníky švábskými ve zmatené vav noní
srážky.

Výsledek zápasu byl ovšem nerozhodný. V tom i onom táboe

si osobovali sice vítzství, vskutku však nebylo snadno rozhodnouti,

kdo tak inil vtším právem. Vojsko Ludvíkovo, upouštjíc od

dalších pokus o pechod eky, obrátilo se v nejbližších dnech

k Heilbronnu, ale také Fridrich neopakoval již svých útok na

Esslinky, nýbrž perušil tažení a vrátil se s vojskem svým do

Švábska. Ježto pak Habsburkové byli stranou útoící, mohl spíše

Ludvík mluviti o tom, že dosáhl cíle, zaraziv postup nepátelský

a vyprostiv Esslinky; ale úspch ten nebyl patrn pece zcela

pesvdivý, nebo nedlouho potom Esslinky samy, obávajíce se

nového obléhání v píštím roce, odstoupily od Ludvíka a uznaly

králem pece Fridricha. Podzimní tažení však bylo nerozhodnou

srážkou vskutku skoneno a vojsko se rozjíždlo do svých kraj

s pocitem, že vlastn v pomru obou král ani rok 1316 žádného
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rozhodnutí nepinesl a že jejich boj píštím jarem patrn zase

oživne na základech nemnoho zmnných.
Také král Jan vzal hned dne 24. záí v Heilbronnu odpuštní

od Ludvíka a den na to projíždl již mstem Vimpfen, ubíraje se

za Rýn a rozpouštje cestou své ety.

Toto jeho rozhodnutí nebylo patrn nikterak náhodné. Hned
jak opouštl echy, byl zajisté odhodlán zajeti po ukonení boje

ve Švábsku do Lucemburska a vc sama o sob nebyla nikterak

neodvodnna, ježto se král vskutku déle dvou let nebyl ukázal

v této své držav a jeho návštvy zajisté již bylo poteba z nejed-

noho dvodu. Proto ustanovil hned v srpnu v Praze, aby peníze

urburní posílal za ním Petr Mohuský do Met. Závažnjším se

však ukázalo to, že jakmile se král ohál v rodném hrabství, ni-

kterak odtud do ech zpt nechvátal, nýbrž msíc po msíci tam
pobyt svj prodlužoval až pozd do podzima roku 1317.

To byl zj ev vskutku povážlivý. Nebo když v letech 1 31 3—1 314

mladý král tém rovnž tak dlouho se byl zdržoval v Porýnsku,

byly píinou toho aspo vci neobyejn vážné, zejména volba

krále ímského . Nyní však zábavovaly vladaskou innost Janovu
namnoze jen drobné spory a smlouvy se sousedy a lenníky lucem-

burskými, které mohl zajisté se stejnými užitkem vyizovati i jeho

„mamburnus" v hrabství tom, pan Arnold z Pittingen,1
) a odklá-

dání návratu do ech bylo zejmým svdectvím, že mladý panovník

valn netouží po kraji, jehož koruna byla pece hlavním podkladem
jeho evropské moci.

Trpké zkušenosti roku 13Í5 a dlouhých msíc úzkostí ped
píjezdem strýce Baldu ina do Prahy vysvtlovaly ponkud tuto

náladu dvacetiletého jinocha, který patrn v ovzduší eském
vbec nedovedl ádn zdomácnti, ježto jej ani pedchozí léta

tomu dosti nevychovala. Pijel zajisté hned roku 1310 do ech
s týmiž pedsudky a nedvrou k eskému panstvu, jaké ve Špýru

jeho otec prozrazoval pi jednání s eským poselstvem a které bylv

rozšíeny takka v celém souvkém svt kesanském. Skupina

íšských poruník a rádc oddlovala jej pak i v echách samých

od národního prostedí a zárove vábily zájem jeho nepochybn

x
) O vcech tch a o snahách Janových, zvtšovati rodné hrabství

soustavn pikupováním lén, sebral roztroušené zprávy zejména Schotter

1. c. 191.
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úspchy a boje otcovy v Itálii mocnji než jakákoliv vnitní otázka

vlastního království, spravovaného spolehlivými pomocníky. Jak

všední bylo vskutku všecko v zemi, zvolna se zotavující z bd
dlouhého bezvládí, proti dobrodružnému rozletu Jindicha VIT.

za slávou císaskou, který mladý Jan se snažil s polodtskou horli-

vostí všemožn podporovati jako íšský viká a zejména nkoli-

kerým jednáním s Habsburky i králem uherským ; a s jakým nad-

šením roku 1313 vyjíždl konen sám ve stopách otcových do

Itálie!

Rozbh ten byl sice v samém poátku zmražen nelítostnou

rukou osudu, ale královskému hochovi samému se otevela \ záptí

vyhlídka na korunu ímskou a po celý rok pak pipoutal jej vzru-

šující zápas o ní ke krajm porýnským, poskytujícím mu ovšem

prostedí zábavnjšího i bohatšího, než mlo jeho vlastní krá-

lovství. Proto byl jeho návrat do ech s podzima roku 1314 v ne-

jednom smru trpkým zklamáním ;
spadl s vysokého vrchu pevné

nadje, že nebude jen králem eským, a pivítání, které mu uchystal

odpor panstva eského proti cizím rádcm, nebylo zajisté s to,

aby oživilo jeho lásku k zemi, kterou byl dotud pokládal jen za

podnož k dalším úspchm. Pirozená pružnost letory a pomrn
neveliká vysplost povahová mu snad tehdy usnadnily pokus,

vžíti se i do této zmny. Když však v záptí nebezpená vzpoura

Ronovc jej pouila, že stojí vskutku na sopené pd, tolika

pedchdcm jeho osudné, byl s tím vším rychle konec. V mladé

a tkavé duši Janov, v níž ožila otcova horená a dobrodružná

touha po stkvlém úspchu životním, ale bez pravé soustednosti

vle, vzrstala stále mocnji nechut k tomu ošemetnému a zpur-

nému národu, jehož vznm se cítil, a proto uvítal s radostí pí-

ležitost, aby na dobu co možná nejdelší znova unikl z nemilovaného

toho prostedí. Vždy Petr Mohuský vci v echách njak upraví

a íšský zájem moci lucemburské žádal také v Porýnsku mnohých

opatení.

Vše to jest psychologicky jasné a souhrn rozliných nahodi-

lostí tch nám velmi usnaduje pochopiti zvláštní duševní vývoj

a neklidné sklony mladého krále, kterého náhoda zavála do ech
jako pozdrav rytíského západu evropského; ale pro osudy zemí

eských vc ta mla ovšem následky velmi dležité. Nebo pomry,

v nichž byl Jan království zanechal, nemly vskutku žádné ustá-

lenosti, a záhy se ukázalo, že ani obratná ruka Aspektová již nestaí
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na to, aby zemi zajistila trvalý mír. Nové zhoubné zmatky nastaly

tu ješt ped sklonkem roku 1316 a jevily se brzy takka horšími

zmatk pedchozích.

Hlavní píinu jejich není snadno postihnouti, nebo prameny
naše nepodávají ve smru tom dosti náležitých podrobností, ale

jisté jest, že v dob té zejména osobní názory a sklony královny
Elišky vstoupily ve veejném život eském mnohem více do

popedí, než kdy ped tím.

Víme, že na osudném zatení pana Jindicha z Lipé ruka

královnina mla jakýsi podíl a že již tehdy zejména dvrné spojení

maršálkovo s královnou Rejkou zesilovalo nedvru Elišinu.

Zakroení porýnských arcibiskupu vyvedlo Jindicha z vzení
na svobodu, ale podmínky, s nimiž se tak stalo, nebyly, jak se zdá,

královnou nikterak schvalován}". Nevíme sice. psobila-li pitom
mocnji nechut osobní, vzrostlá v pravou nenávist proti sebev-
domému velmožovi, i hledisko zásadní, totiž vdomí, že dstoj-
nosti panovnické v echách zpsobuje trvalou ránu takové smírné

,-mlouvání s odbojnými poddanými a poloviní kapitulace ped
vzdorným panstvem. Snad splývalo obojí v hrdé duši královnin
v nerozlunou jedinou bolest. Dcera Václava II., který vládl trojím

královstvím a elil smle papeži i králi ímskému, mla patrn
jemnji vyt voené, instiktivní vdomí panovnického práva, než

manžel, vkem i povahou mén vysplý, a chápala snad lépe

než Jan, jak hluboko jsou ohroženy základy dávné moci královské

v echách každým ústupkem ped zištnými sklony velmožných

rádc panských, ale nemla pi tom ostražité chytrosti otcovy,

podléhajíc úpln nárazm svého prudkého cítní a vášnivým sklo-

nm pízn i nepízn.
Není ostatn nemožné, že zákená choroba, kterou Eliška

zddila po svém otci, a kte\~á ji pak pozdji vskutku skosila v témž
^koro vku jako jeho, již tehdy vrhala zlé stíny na nervový
život královnin, jitíc vrozenou dráždivost ; ale jisté jest také,

že Eliška k prudké nenávisti proti panu Jindichovi z Lipé a jeho

-tran byla nemalou mrou podncována soustavným našeptáváním
Viléma Zajíce z Valdeka, který hned po odjezdu Janov ze zem
>e tsn pitiskl ke královn a získal její dvru. Václav II. dovedl

se postaviti nad stranické skupiny eského panstva a užívati jejich

evnivosti; jeho dcera toho patrn nedovedla. Akoliv snad chtla
vskutku jíti cestou podobnou jako otec, stala se vlastn mimodk
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nástrojem v rukou velmož, snažících se zabrániti tomu, aby

Jindich z Lipé zase nenabyl pílišné moci v zemi, a doufajících, ž

se oporou o královnu sami domohou znamenitých výhod. Stranc

této byl pak zejm solí v oích uklidující postup Petra Mohu-
ského, který v zájmu íšského postavení moci lucemburské chtl

stj co stj v echách zachovati vnitní mír a zabrániti obnoveni

vášnivých srážek.

Petr Zbraslavský vytýká výslovn, jak se tato snaha arci-

biskupova mnohým rádcm královniným od poátku znechutí!

a jak málo vítána j im byla vbec jeho pítomnost v zemi. Na druh

stran ovšem i Ronovci si nevedli namnoze tak, aby trvalost m
byla utvrzena. Vyizování smírných úmluv a zejména vydán;

nkterých hrad komorních potkávalo se u nich se zjevnou ne-

ochotou nebo s výmluvami, že se jim ode dvora dje nezasloužené-

kivda, a sám pan Jindich z Lipé vedl si patrn v nejedné otázc

znova se sebevdomou okázalostí, která nemla náležité míry.

Zejména pak podráždilo prý královnu Elišku ujednání, které jefr

návodem a bez vdomí dvora pražského uinila Alžbta Rejk

o provdání své dcerky z Václava II., dvanáctileté Anežky.

Dvátko to bylo totiž nkdy v druhé polovici roku 131

dáno v manželství Jindichovi Javorskému, synovi bývalého vé-

vody svidnického Bolka, a satek vykonaný bez svolení králov-

ského, jevil se tím škodlivjším zájmm koruny eské, že Alžbta

odevzdala jakožto záruku vna svému zeti hned Hradec Králové

a pijala slezskou posádku do msta.1
) I dovedli tu nepátelé

pana z Lipé pesvditi královnu Elišku, že vc jest tžkou urážkou

jejího majestátu, a vštípili jí pesvdení, že Jindich z Lipé smluvil

satek s úmyslem zrádným, snaže se nabýti opory ve vévodovi

jehož panství hraniilo se zbožím Ronovc i u Zitavy i v Kladsku.

Eliška uvila tomu snadno a opena jsouc o Viléma z Valdeka

projevovala Ronovcm nemilost tak zejmou, že páni ti si odtud

vzali záminku koptnému zdvižení branných sil,2) atak stal se ješt

J
) Že satek ten byl jen neprávem kladen již do roku 1315, vytkl'

jsme nahoe. Jak Petr Zbraslavský, tak i František Pražský o nm vy-

pravují pi roce 1316 a omylné vroení zpsobil jen záznam Beneše Kra-

bice, nevhodn vadný ped zajetí pana Jindicha z Lipé ; ale také Bene^

naznauje jinde, že se satek stal až 1316.

a
) Ospravedlovali to pozdji výskrvn tvrzením, že král a královna

.erga nos iniustos se exhibent et nobis nostram iustitiam non observaní
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ped koncem roku 1316 nejeden kraj v zemi zase jevištm místních

zmatk a boj. Úplné piklonní královnino ke skupin pán
Ronovcm nepátelských dosvdovala pak zejména ta vc, že

svila jediného synka svého- a ddice trnu, Václava, panu Vilé-

movi z Valdeka, který jej pes celou zimu opatroval na Kivo-

klát, maje v nm nemalou záruku svého vzrostlého vlivu.

V tchto pomrech snažil se Petr Mohuský ovšem marn
„laskavými slovy" po dobrém obnoviti mír obecný. Jindich z Lipé

a jeho stoupenci vyslovovali sice ochotu k ústupkm, ale páli si

bezpenjších záruk proti stranickému okolí královninu, kdežto

Eliška naopak s rostoucí vášnivostí žádala jejich drazného po-

koení a chtla k tomu obrátiti všecku moc korunní. Její rádcové

uvádli nadto nepokryt v pochybnost i dobré úmysly arcibisku-

povy, tvrdíce, že mu jde jen o to, aby vládou v zemi eské zbohatl

a vyvezl hojn penz z království do Nmec. Pod povrchem pe-
piaté pomluvy se tu tajilo nepochybn vcné jádro rozporu mezi

-nahou Petrovou, zachovati vzhledem k íšské politice v Cechách

mír i za cenu nových ústupku, a mezi drazným páním Elišiným;

aby vážnost jména královského byla v zemi dokonale obnovena,
tebas to stálo boj sebe tžší. Rozporem tím se postavení arci-

biskupovo stávalo stále svízelnjším, a když se král Jan, a byl

znova volán do království, pece nevracel a zmatky jen vzrstaly,
rozhodl se i Petr v prvních msících 1317 k složení nevdného
úadu a k návratu do Nmec.

Rozmrzeiost nad stavem vcí v Cechách nebyla ovšem toho
jedinou píinou; také král Ludvík vybízel mohuského metro-
politu k návratu, netroufaje si bez nho initi rozhodnutí v n-
kterých dležitých otázkách íšských a zachovávaje s ním také do
Cech neustálé spojení tak tsné,1

) že se Petr jevil takka poruníkem
jeho kralování. Arcibiskup umožnil mu tehdy novou úpravu cel

na Rýn a zprostedkoval zejména konený mír mezi ním a bratrem
Rudolfem, kterýmžto mírem se Ludvík stal skuteným pánem
všech spolených držav bavorských i falckých a základnu své moci
znan upevnil. Smlouva o tom byla sice v Mnichov zpeetna
teprve koncem února 1317, ale již msíc ped tím se o ní jednalo

et ob hoc non nos sed ipsi šunt omnium praedictorum occasio, quia nes
pro defendenda nostra iustitia modis oportet nobis congruis nos iuvare".

a
) V polovin prosince 1316 ml, jak se zdá. Petr osobní schzi

s Ludvíkem v Nabburce blíže hranic eskvi.l .

Susta, Dvé knihy eských djin II. 17
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s úspchem, jak prozrazuje zajímavý dopis, který psal Petr z Prahy

dne 20. ledna elsasskému hrabti Konrádovi z Freiburku.

Dopis ten jest ostatn svými zejm nepravdivými jednotli-

vostmi o vcech severonmeckých i uherských a o stycích Ludví-

kových s nov zvoleným papežem Janem XXII.dobrým dokladem

toho, jak mohuský arcibiskup podporoval krále Ludvíka pro-

stedky namnoze velmi pochybnými a jak se snažil získati ržovým
vylíením jeho pomr nové pívržence

;
pitom však tu arcibiskup

prozrazuje nepokryt, že Ludvík jest králem z jeho milosti a ,,nolit

velit" musí dostáti slibm, které za nho mohuský arcibiskup

uiní.

Zárove pak žádal Petr v dopise tom hrabte Konráda o osobní

schzku ve Špýru v první polovici msíce dubna, z ehož jest

zejmé, že již v lednu byl rozhodnut nesetrvati v echách pes jaro.

Ale zstal tu po celý msíc bezen a teprve dne 8. dubna opustil

Prahu, ubíraje se pes Aschaffenburg ke schzce s králem Lud-

víkem, s nímž se pak v následující dob snažil horliv upraviti

pomry íšské zejména v stedním Porýnsku.

Odcházeje tehdy z ech, Petr ovšem netušil, že již ne-

spatí zem, do níž jej byla uvedla práv ped dvacíti lety

služba Václava II. a kde nalezl tak vhodné pole k rozvinutí svého

státnického vhlasu i základ k postupu tak neobvyklému, že mu
mohla kapitula mohuská po smrti ozdobiti náhrobek slovy:

„Sceptra dat Henrico regi, post hec Ludowico,

fert prius extremoque Johanni regna Bohémo."

Podivuhodný muž, zvyklý vládnouti jako léka tlem a jako

státník duší svých pán, s jehož inností byl spiat nejsmlejší

vzlet Pemyslovc za moc evropskou, utkvl hluboko v pamti
eského lidu, takže na píklad básník, který v polovici 14. vku
skládal veršovaný „Spor duše s tlem", chtje dokázati, že i nej-

uenjší duchové jsou smrti podrobeni, výslovn jmenuje Petra

Mohuského ; ale cizincem zstal v echách pes to všecko , a když

odcházel odtud naposledy, louilo se s ním jen nemnoho pátel

s žalem tak upímným, jako zbraslavský kroniká Petr, který

nepestával velebiti jeho smílivou a umírující innost.

V rozpoutaném však víru vzájemných nenávistí a spor jevila

se innost Petrova nejen trvale bezmocnou, nýbrž i bojujícím málo

vítanou, takže zejména družina královnina prý hledla s uspoko-
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jením na odchod nepohodlného dvrníka králova, doufajíc, že

nyní jí bude možno sevíti protivnou stranu s vtší svobodou.

V družin té první místo ml Vilém z Valdeka, jehož vliv ne-

málo vzrostl také tím, že nkdy roku 1317, nevíme pesn kdy,

opt se domohl dstojnosti podkomoské. Vedle nho hlavními

rádci Elišinými pak byli dva cizinci, Konrád, biskup Olomoucký,

a porýnský pán Vinand z Buchses, a konen i mistr Jindich,

pvodu nám neznámého, uený právník, který se patrn po smrti

Petra Olomouckého v lét 1316 stal proboštem vyšehradským

a kancléem královským.1
) S radou tchto muž válila Eliška

J
) Frind, Kirchengescbichte II. 152 a po nm Palacký (Djiny II.

425) i všichni ostatní, kdož psali o této dob, ztotožují Jindicha kanc-

lée s Jindichem ze Šumburka, proboštem litomickým, který vystoupil

pozdji jakožto hlavní žalobce proti biskupovi Janovi z Dražic a zpsobil
jeho pedvolání do Avignonu. Opravdu však ztotožnní to nemá nále-

žitého základu a vzniklo pedevším z mylného domnní, jakoby Petr

Zbraslavský (Fontes III. 243), jmenuje v potu dvrník králových

bezprostedn za sebou ,,Fridericum cle Schonenburch, regni subcame-

rarium, Henricum cancellarium", byl tím uvádl kanclée výslovn v ro-

dovou souvislost s panem Fridrichem ze Šumburka. Vskutku toho Petr

nikterak neiní, a srovnáme-li ostatní zprávy z doby té zachované, po-

známe, že Jindich kanclé jest jist osoba jiná než vyšehradský ka-

novník a nápadník proboštství litomického Jindich, jenž byl levoboek
kteréhosi pána ze Šumburka a prodlévaje již roku 1301 jakožto klerik

pi dvoe pražském, dosáhl papežskou dispensací zpsobilosti k nabývání
beneficií duchovních. Kanclé byl akademický graduovaný mistr práv,

kdežto Jindich ze Šumburka se jím nikdy nejmenuje a také odchylná

karakteristika toho i onoho u Petra Zbraslavského a Františka Pražského

jest význaná ; kanclé jest kronikám mužem vhlasným a znané dle-
žitosti, obecn známým, kdežto žalobce biskupova oznaují jen slovy

„quidam Henricus de Schonenburch nomine, canonicus Wissegra-

densis ecclesie, sed natus illegitime". Z listu Jana XXII. ze dne 1. dubna
1318 jest nadto zejmé, že Jindich ze Šumburka roku 1317 prodléval

v Avignonu, kdežto kanclé Jindich v dob té dlel v echách po boku
[•jvnin.

Ztotožnní obou jest tedy nesprávné a rovnž asi nesprávné

jest mínní, jehož se drží Palacký 1. c. 425 a Tadra, Kanceláe 9, jakoby

mistr vbec nebyl býval kancléem pravým, nýbrž jen editelem kance-

láe královské, zastupujícím Jana Volka, levoboka Václavova, kanclée

skuteného. Nebo rozdílného titulu ,,cancellarius rcgni Bohemiae"
a ..cancellarius regis", které vytýkají, bylo vskutku užíváno pro jednu

a tutéž osobu, kdežto ten, kdo kancelá ídil kancléem nejsa, býval
oznaován dsledn jen jakožto protonotá, a z listin papežských vysvítá

nadto, že Jan Volek se nestal proboštem vyšehradským a tím kancléem

17*
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na jae 1317 zcela zjevn s Jindichem z Lipé a jeho stoupenci,

opírajíc se o pomoc nejen nkterých pán eských, dvoru vrných,

nýbrž pibravši si také z ciziny ety žoldnéské, které pak zem
šetily ovšem ješt mén.

Z domácí šlechty vedle pana Valdeka setrvali tehdy pi krá-

lovn pedevším Benešovici, v ele s Dobešem a Zbykem z Be-

chyn, z Markvartic zejména Markvart z Lemberka a Heman
z Jablonného, z Drs-lavic pan Jan z Dobrušky a konen také

pan Petr z Rožmberka, který, nedbaje svých nedávných smluv

s Ronovci, dvora se pece pidržel. Naproti tomu však nejeden

z pán, kteí v dívjších sporech krále byli podporovali nebo

aspo setrvali v nestrannosti, nyní zejm se pidával na stranu

Jindicha z Lipé a jeho píbuzných. Tak uinil na píklad pan

Beneš z Míchalo vic, jemuž roku 1315 král Jan byl svil hrad

pražský, nebo pan Zdislav ze Šternberka, mocný v Posázaví i na

Morav, a platnou náhradou za zabitého Jana z Vartemberka

se stal stran Jindichov nejen syn jeho Beneš, nýbrž pedevším

pan Friduš ze Smojna, jehož kroniká oznauje jako odpovdníka

zvlášt zuivého a zle proslulého dravou útoností. Také na jihu

zstal ostrvi vren pan Vilém z Landštýna, na severu pak starý

Albrecht ze Zeberka, s nimž setrvali ve službách strany lipské

i nkteí jeho míšeští píbuzní a pátelé, jako byl Albrecht, purk-

rabí Liznický, nebo Ota z Bergova. Slezská posádka v Hradci

Králové byla odbojným pánm rovnž podporou ve východních

echách a není vyloueno, že v boji svém proti královn pan

Jindich z Lipé docházel již tehdy nkteré pomoci i z Rakous,

kde vévodové zajisté s potšením pozorovali rozvrat moci lucem-

burské v echách ; vidíme aspo, že Jindich se synem ekem
v beznu 1317 navštívil rakouský Retz,1

) což nebylo zajisté zcela

bez dvrvodu.

královským hned po Petrovi Olomouckém roku 1315, nýbrž že v letech

1316— 1318 dstojnost ta byla v rukou jiné osoby, která jí byla zbavena

teprve rozhodnutím Jana XXII., panujícího až po smrti Petra Olomouc-

kého. Osobou tou patrné byl mistr Jindich, který vynikl jako rádce

Elišin a jehož násilné sesazení nám osvtlí události reku 1318. O jeho

pvodu ovšem neumíme íci nieho, leda bychom se pidrželi Hájka, jer?

jej nazývá Jindichem z Voseka.

i) Reg. III. No. 360.
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Ta i ona strana byla tedy znan silná, takže domácí boj

vzrstal nebývalou mrou a byl provázen zjevy, jakých zem ne-

prožila od hrozných let braniborského poruenství. Byl pedchozí

rok pro vlhko zcela neúrodný a zpsobil ve vší stední Evrop
hladné mení , zvýšené zimou neobyejn tuhou, dlouho do jara 1 31

7

provleklou. Spolehlivý svdek souvký vyliuje, jak hrzné zdi-

voení obecné ta vc v Cechách zpsobila, vzrst loupeží a zbdo

-

vanost takovou, že i mnišky prý za pouhý pokrm se prostituovaly

a mnozí nešastníci sešli sebevraždou. A vtéto bíd obecná nejistota

právních pomr byla metlou tím horší, zvlášt pro ty, kdo se

nedovedli opíti se zbraní v ruce silnjším. Stejn jako za bezvládí

po vymení Pemyslovc nemohl na píklad i tehdy klášter zbra-

slavský uhájiti svého landškrounského zboží proti úchvatm
sousedních vladyk jinak, než že je dal zase v ochranu Hermannovi,

synovi Poty z Dube, který si však za to ponechal tém všechny

užitky z panství.

I pokraovatel Dalimilv, pánm jinak zejm nadržující,

vytýkal, že mocní v zemi jen o to dbali, aby „na jejich lidi nikdo

sáhnouti nesml", a ostatn nebránili lotrovstvu, voln se rozmá-

hajícímu, takže ,,i jeden dobrý pokoje neml". Význané jest, že

podle mstské knihy bydžovské zlodji toho asu bj^vali opateni

i zvláštními nžkami k pestihování míží i závor, a nejistota

v zemi obecná jevila se také v Praze soustavnými zavíráním bran

hradních a stežením hradu dnem i nocí tak pilným, že kanovníkm
v mst pebývajícím nebylo možno ani o velikých svátcích do-

cházeti k službám božím do basiliky svatovítské.

Byly tu však také zjevy ušlechtilejší a zejména ozývaly se

stále drazné hlasy, nabádající strany navzájem bojující, aby se

vzpamatovaly a pro obecné dobro upustily od dosavadní rozváš-

nnosti. Zvlášt dojemné jest provolání, s nimž se biskup Jan

z Dražic tehdy obrátil1) k panu Jindichovi z Lipé, Vilémovi

z Landštejna a jejich spojencm. Biskup vyliuje tu obšírn

zoufalý stav zem, uštvané válkou domácí, a prosí odbojných pán,
aby upustili od dalšího odporu proti korun a podali ruku k smíru.

x
) Toto nedatované provolání, otištné Palackým (Formelbúcher

19), bylo dotud veskrze kladeno do roku 1318, patrn však neprávem

;

nehodí se obsahem svým nikterak do tohoto roku, nýbrž zejm k roku

1317. A rovnž nelze pisvditi tvrzení Heidemannovu (Peter von
A^oelt 277), že provolání to jest bezcenná deklamace.
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Nechce sice rozhodovati pokud odboj snad opravdu byl zavinn
nenáležitými opateními se strany krále i královny, ale vytýká,

že také sprostí lupii zneužívají sporu mezi korunou a panstvem
k zhoub zem a že nadto neustálým odporováním vlastnímu

panovníkovi všecek národ eský celým kesanstvem jest vyhla-

šován za rotu nevrných kivopísežník a na dobré povsti své

trpí trvalou úhonu. Biskup, o nmž jsme již díve slyšeli jako

o muži plném hlubokého národního cítní a eského uvdomní,
obrací se tedy k vlasteneckému svdomí odbojných pán a prosí

jich, aby se pece smilovali nade jménem svým i svých dtí i všeho

národa svého a králi i královn nabídli mír a poslušnost tak beze-

lstn, aby již konen pestaly nešastné zmatky v íši eské
a bezvládí znova a znova se nevracelo. Jinak že by byl sám nucen
užíti proti nim i duchovních zbraní.

Provolání jest sice obtíženo souvkou studenou fraseologií

scholastických traktát, ale zní z nho pes to velá a upímná
obava, aby snad panstvo optnou snahou po zmn dynastické

neotáslo veškerými základy státního poádku v království a ne-

dovršilo zahubení zem. Volá tedy biskup se spravedliuým roze-

chvním k pánm: „Otevte pece oi své a pohlédnte kolem

sebe s lidským cítním, kdo jest píinou takového zla a kdo zavinil

tolikeré umírání. A vru pi vší lásce k vám jest mi vyznati, že vše

to pošlo ze zmatk vámi v království zpsobených a vaším od-

stoupením od poslušnosti. To zpsobilo, že v zemi obecným ne-

dostatkem vymoené nevidíme a neslyšíme než hrzy umírání

a náek slabých, vzlykání nemocných a neslýchané skeky hladem

umuených, takže, jen kdo jest srdce kamenného, mže zstati

nedojat tolikerou bídou!"

Zdá se opravdu, že podobné hlasy znenáhla nabývaly úinku
ve šlecht obojího tábora a že pipravovaly cestu uritjším ná-

vrhm, které se z poátku léta 1317 vyskytly a smovaly k tomu,

aby bylo hledáno dohody spoleným snmováním a vzájemnými

ústupky. Než královna Eliška odporovala, protivíc se zásadn
jakémukoliv novému smlouvání s nenávidnými odprci, a když
i v Praze nálada pro rychlý mír zejm vzrstala, ujela radji

dne 20. ervna na kvap odtud a uchýlila se s obma dcerkami i se

synákem na pevný Loket, kterýžto hrad, podobn jako Mlník,

byl jí zapsán vnným právem. Odjezd královnin nezadržel však ni-

kterak hnutí, smujícího k urovnávání boje. Vskutku hned po nm
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naplnila se Praha panstvem té i oné strany a dne 24. ervna došlo

u sv. Klimenta k hluné schzi, svolané výslovn k dosažení

obecného míru zemského. Úastnilo se jí také vyšší duchovenstvo,

biskup i pední opati.

To byl zajisté zjev velmi význaný. V dob braniborského

poruenství po smrti Pemysla Otakara II. svedla kdysi podobná

bída zem pány eské k paciiikaním poradám, které byly pak

pro zesílení stavovského sebevdomí jejich a pro další vývoj zem-

ského práva neobyejn dležité; nebo dokázaly, že panstvo ne-

usiluje jen o úchvaty soukromé a zisky jednotlivc, nýbrž že je

schopno také kladnou inností pispívati k úprav ádu státního.

A podobn uvidla Praha také nyní takový snm smírný, samo-

voln sešlý ve chvíli, kdy král dlel daleko v cizin a královna unikla

na pomezí, mimo vlastní oblast zemskou.1
) Proto bylo pizozené.

že v prbhu snmování se nejednalo jen o podmínkách nového

vyrovnání mezi korunou a stranou pán Jindichovou, nýbrž že

si byly petásány také jiné otázky, dotýkající se vzájemného

pomru krále, panstva a církve zásadn. Ale práv proto pocho-

píme, že královna Eliška nechtla za nic pistoupiti k úmluvám
uinným v Praze, které jí pednesli jménem shromáždných
Lev, provinciál ádu nmeckého, a pražský patricij Fricek od

Kokot, vyslaní do Lokte jako vyjednávai. Jejich ústy nabízel

sice zejména pan Jindich z Lipé „slovy smílivými a poníženými"

nové vyrovnání na výrok závazného soudu rozhodího o tyech
lenech a vyznával, že jest ochoten vykoupiti milost královskou

náležitým zadostiuinním, ale nadarmo. Eliška odmítala jaké-

koliv vyjednávání a trvala pevn pi tom, že radji ztratí doasn
všecko své panství, než by se vzdala práva ztrestati odbojné pod-

dané, až i opat zbraslavský, jinak její vrný obdivovatel, pokáral

tuto ,,zatvrzelost ženského srdce, na náeích práva svého píliš

utkvlého."

Opat, který se byl sám úastnil smiovacího snmu, obával

se zlých pohrom rodu královského z této vášnivé nepovolnost i,

ale uznával ovšem, že spor se stal vskutku jakýmsi soubojem mezi

*) Že se na Loketsko tehdy pohlíželo jako na území zvláštního

práva a k zemi vlastn nepoítané, naznauje také Petr Zbraslavský,

když vypravuje o tom, jak páni žádali krále na Lokti, aby se odtud

bez cizího vojska vypravil ,,in Bohemiam".
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sobeckou výbojností a tuhou mocí pana Jindicha zLipé a podraž

dnou Pemyslovnou, v níž vzepial se „ušlechtilý duch královského

dítte" trpkou úvahou o tom, že se má ona, dcera velikého krále

a snacha císae ímského, pokoiti odbojnému manovi a pod-

danému.

Osten hlodávé bolesti osobní zarýval se nepochybn do srdce

Elišina tím hloubji, ím bezmocnjší a osamlejší se cítila vi
pesile od; urc a tch, kdož k nim pecházeli z jejího vlastního

tábora. Ale odmítajíc vyrovnání byla zárove nepochybn naplnna
i pesvdením, že mír v té chvíli by byl jen dalším krokem na

šikmé ploše sestupu s pvodního vrcholu moci královské, které

její otec tak úspšn hájil. Pede dvma roky pi ukvapeném kroku
prot i Jindichovi z Lipé bylo j í hledisko to asi sotva zcela j asné ;tehdy

jednala spíše pod dojmem okamžité nálady a vlivem žárlivých

našeptáva ; nyní však byla pesvdena, že jest teba dáti vsázku
vše a pokusiti se o zachování základ moci panovnické ne bázlivým

smlouváním, nýbrž dalším bojem, v nmž zejména z ciziny mohla

pijíti podstatná pomoc. Proto odcházeli jednatelé snmu praž-

ského z Lokte s nepoízenou a odhodlali se tedy k jízd za králem

až na Rýn, zda by se snad u Jana potkali s lepším pijetím než

u jeho manželky, která ovšem zárove také poslala k Janovi

posly své, zapisahajíc jej, aby nepovolil, nýbrž s mocí co nej-

vtší do Cech rychle se vrátil k pokoení nepátel.

A tak utváely se pomry eské v druhé polovici roku 1317

velmi podivn. Válka utichla, ale pravý klid nenastal, nebo špatná

že i toho roku inila vyhlídky do budoucnosti ješt ponuejšími,

a pravé vlády v zemi nebylo vbec; nebo od královny v Lokti

uzavené odvrátili se tém všichni a král sám nepicházel, a ho

znova a znova o to s rozliných stran úpnliv žádali. Také opat

zbraslavský, vraceje se z generální kapituly svého ádu, zajel dne

22. záí do Treviru k Janovi s takovou prosbou, pinesl však jen

vyhýbavou odpov, že se král nejdéle do sv. Martina jist vypraví

do ech.

Jaká byla píina toho, že mladý panovník, a království jeho

bylo zmítáno bouí tak nebezpenou, samé základy jeho moci

v zemi ohrožující, pece návrat svj odkládal s jakousi lhostejností

k vlastnímu osudu? Vytkli jsme již nahoe jeho rostoucí nelásku

k vcem eským ; nálada ta však postaí stží k vysvtlení podiv-

ného chování ve chvíli tak svrchovan vážné, a nepochybíme
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asi, poohlédneme-li se vedle ní ješt po jiných možných dvodech
odkladu tak neobyejn dlouhého.

Roku 1317 se boj mezi Fridrichem Sliným a Ludvíkem Ba-

vorem v íši neobnovil tou mrou jako v letech pedchozích. Ta

i ona strana poznala patrn, že soupee nepovalí naráz a užila nut-

ného oddechu k upevnní svého postavení pro boj budoucí. Fridrich

snažil se pedevším získati spojenectví krále uherského, Karla

Roberta; vskutku se mu podailo odvrátiti jej od strany lucem-

burské a vymoci na nm slib, že píštího roku bude uherské vojsko

Habsburkm pomáhati v Nmcích. Zatím bylo ovšem jim samým
pomoci Karlu Robertovi proti Matoušovi Trenanskému a v záí

král ímský Fridrich úastnil se osobn obléhání Komárna. Ludvík

Bavor naproti tomu, upevniv se v zemích rodových, hodlal si

zajistiti pednost pedevším na stedním a dolním Rýnu a pro-

stedkem k tomu byl zejména veliký landfríd, hledící k celé oblasti

od Spýru až ke Kolínu a spojený s novou, úelnjší úpravou cel

poíních až k moi, která mla Ludvíkovi získati zvlášt dležitá

mstaíšská v této oblasti. Jednání o vcité se zaalo již vroce 1316,

bylo skoneno však až v ervnu 1317 pi veliké schzi Ludvíkov
s knížaty a msty porýnskými v Bacharachu, a to s úspchem tak

znaným, že ani arcibiskup kolínský, a trval dále pi Fridrichovi,

nemohl se úpln vzdalovati jednání toho a vskutku pistoupil

í državami svými ke smlouv. Vyjednávání, pi nmž vedle krále

Ludvíka ml arcibiskup mohuský hlavní slovo, úastnili se horliv

i Balduin i Jan eský, majíce oba pímý zájem na jeho úspchu
nejen jako páni území, pojatých do landfrídu, nýbrž i jako podíl-

níci cel v Bacharachu a jinde na Rýn. Dležité bylo, že oba zá-

rove upevnili zvláštními traktáty své svazky spojenecké s Lud-

víkem a znova se zavázali žádným zpsobem neuzavírati s Habs-

burky zvláštního míru. Za to jim Ludvík ovšem zaruil znova

plnou náhradu za výlohy, které jim byl boj za jeho uznání zpsobit

a iešt zpsobí.

Smlouva, kterou tehdy dne 19. ervna uzavíral v Bacharachu

s králem Janem, mla však ješt jinou stránku. Král eský v ní

sliboval, kdykoliv bv Ludvík svým protivníkem byl ohrožen na

Kýné nebo kdekoliv jinde, že mu zjedná na pomoc u pátel svých

na 200 rytí, a že jest ochoten i sám se vší svou mocí jej podpo-

rovati, , .jakmile bychom jen dobrým zpsobem si mohli oddech-

nouti od válených zmatk v království eském". Na to však
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zatím nebylo pomyšlení, a proto sliboval naopak Ludvík svému
spojenci, že mu pošle na pomoc proti odbojným pánm eským
200 rytí a že jest ochoten se vší mocí svou pijíti do ech, kdyby
snad Habsburkové Jana tam pímo ohrožovali spojujíce se s jeho

neposlušnými poddanými.

Tak znan se tedy pozmnily vci od volby roku 1314! Bavor
není tu již chránncem Janovým, nýbrž jeho oporou, jež má zesíliti

ohroženou vládu rodu lucemburského v echách. Mžeme míti

právem za to, že se skutenost ta jevila také podstatn ve vzájem-

ných závazcích. Tak není vyloueno, že byla píinou, pro tehdy

nedošlo k skutenému opanování Chebska Janem. Jisté však jest,

že v té chvíli, co v echách královna Eliška odmítala jakoukoli

úast na smírném jednání, její manžel se zabezpeoval na

Rýn válenou pomocí proti odbojným pánm a patrn úpln
souhlasil s rozhodností manželinou.

Také on si j iž nechtl poutati ruce ústupky : znovu chtl dobýti

království svého ozbrojenou mocí a pomocí z íše, jako byl uinil

roku 1310, a setásti tak závislost na nespolehlivém panstvu do-

mácím. Pro tedy však odkládal provedení úmyslu toho po dobu

tak dlouhou, že minul již takka podzim a zima se již pihlašovala,

a v echách o nm ješt nebylo slechu? Zaruené odpovdi na to

v pramenech nenalézáme, ale nebyla to nejspíše jen Janova lik-

navost a nechut k návratu do ech, nýbrž snad práv vykávání
slíbené pomoci bavorské zpsobilo odklad. Prostedky Janovy

i Balduinovy byly patrn do dna vyerpány podniky let ped-
chozích a na vlastní vrub jim bylo nesnadno sebrati vtší

etu rytíských námezdník k tažení do ech. A Ludvík, na nhož
se Jan byl spolehl, vyžádal si snad doby nkolika msíc k vyplnní

svého slibu anebo zpsobil prodlení svou váhavostí. Jisté jest, že

se král Jan, opustiv teprve v íjnu Lucembursko, až dne 12. listo-

padu zcela neoekávan objevil ped branami loketskými se sborem

rytíským asi na dv st kopí silným, aby manželku vyprostil

z trapné nejistoty.

Konený návrat králv do zem a to s brannou mocí, která

v dob té se jevila dosti znamenitou, byl ovšem událostí neobyej

-

ného dosahu, která rychle pilákala na Loket nejen proídlé st.an

niky královniny, jako byl pan z Valdeka, nýbrž také biskupa Jana

a jiné velmože, kteí se byli dotud namáhali o smírné urovnání

spor. Rozliné rady bylo tu králi vyslechnouti. Pívrženci siríru
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mu dokazovali, že lépe uiní, nepovede-li vbec do království

houf nmeckých námezdník, nýbrž vrátí-li se jen s nevelikou

družinou do Prah}7 a tam dovrší dílo, zaaté snmem ervnovým.
Naproti tomu královna a cizí rádcové varovali krále, aby se ne-

vydával do rukou proradných echm kteí mu jen chystají záhubu
a jejichž vzdor jest teba zkrotili s meem v ruce. A patrn nebyl
potebí ani mnoho pemlouvání, aby se král dal touto druhou cestou,

nebo pišel již sám s úmyslem takovým a nepropustiv nikoho

ze svých nmeckých pomocníku bral se po nkterém pobytu na
Lokti pes Louny k Praze s Eliškou, kdežto dti královské byly
zatím ponechány v pevném hrad loketském.

Cestou nenalezl odporu a také v Praze jej uvítala skupina

velmož, služby své mu nabízejíc, a byli mezi nimi i nkteí Ro-
nova, jako Heiman, syn Puty z Dube, zástavního pána na Veliši

a v Jiín. Ale pijetí, jehož se jim dostalo, bylo velmi málo mi-

lostivé.

Spoléhaje na vojenskou moc, kterou ml z Nmec, a která

ješt vzrostla pomocí biskupovou a nkterých mst,1
) doufal Jan,

že se mu tentokráte podaí odboj náležit zkrotiti, a poslouchaje

jen rady svého nmeckého okolí, nedbal ani toho, aby si zachoval

náklonnost velmož, kteí ve sporu s Ronovci setrvali na stran
jeho i jeho manželky. Všichni páni eští mli pocítiti tvrdou ruku

-kuteného vládce a pivykati novým ádm, královské moci více

hovjícím. Zejména byl král odhodlán získati zpt co nejdslednji
hrady královské, 2

) zcizené komoe s tou onou zástrkou právní,

a vbec obnoviti svou bezprostední vládu v pevných místech,

jež bývala moci panovnické v zemi kdysi hlavní oporou, nyní se

však stala podnoží vzrstu šlechtických rod. A úmysl ten obracel

se patrn nejen proti stranní!m pana z Lipé, nýbrž i proti mnohým
pívržencm královniným, z nickž na píklad Vilém z Valdeka

vládl vskutku Berounem, Domažlicemi, Kivoklátem a Pimdou,

x
) A-po lze tak souditi podle milostí, které Jan hned cestou do

Prahy udloval mstm, jako byly Louny a Zatec. O pemeti biskupov
mluví výslovn František Praž>ký.

2
) Motiv ten, který kroniko zbraslavská náležit vytýká, byl Pa-

r.ym (Djiny II. 434) a jinými badateli po nm zcela neprávem zne-

vážován jakožto pouhá naivnost kronikáská. Kdo bedliv uváží teba
jen pedmluvu k Ma jestas Carolina . pezná. jak soudobé smýšlení ve vlád
nad hrady a jinými pevnými místy v zemi vidlo vbec úhelný kámen
všeho ádu veeji
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stejn jako Petr z Rožmberka vládl dležitým Zvíkovem. Rovnž
v úadech dvorských chystal král zmnu dokonalou. Dotud byl

úad podkomoský v moci pán Zajícov j

1
) nyní mu byl odat a

sven nmeckému pánovi Fridrichovi ze Šumburka, kdežto dvor-

ským maršálkem se stal porýnský rytí Konrád z Buchsesu.

Král Jan se tak vracel jaksi k zpsobu vlády, s jakým byl zaal
jako hoch po vypuzení panství korutanského, ale ovšem s tím

rozdílem, že po boku mu již nestál moudrý Petr Mohuský s ve-

škerou vážností svého metropolitního úadu, aniž jej ozaoval
ochranný lesk úspch císaského otce v íši. Chtl vhoditi tuhou

ohlávku na kon, který se nauil svrhovati jezdce bez rozpak
a stále se dslednji vzpíral proti cizímu jamu. Šlo jen o to, po-

staí li vojenská síla, kterou se Jan tolik bezpeil, k nesnadnému
tomu úkolu.

Král hoel touhou po tom, aby to dokázal, a nezdržev se ani

plný týden v Praze, vytrhl z zimním ase, nu poátku prosince2
)

do pole, a to nejprve k blízkému Brandýsu, kde byla strana pana

Jindicha z Lipé zídila most pes Labe, snažio se patrn zachovati

nepetržité spojení svých pívrženc v severních i východních

Cechách. Králv útok na opevnné pedmostí se však nezdail

a Jan tedy, spokoj iv se s dobytím tvrzky Tatce v Kouimsku,
kterou byla strana protivná odala kancléi královskému, odtáhl

radji smrem k jihu. Tu stísnil pak v Posázaví nejdíve Zdislava

ze Šternberka tak, že velmož prosil o milost a složil králi slib vr-
nosti; v záptí však neváhal nikterak zrušiti slib ten znova, jakmile

jen vojsko Janovo, dále k jihu se berouc, opustilo jeho zboží. Král

spchal totiž na Budjovicko, snaže se pokoiti zejména Vítka

z Landštejna, který, ovládaje také královský hrad Hlubokou,

byl v konin té hlavní oporou odboje.

Vojsko královské navštívilo tehdy hrozným zpsobem, loupeží

a požáry, zboží pán Vilémovo na Tebosku, ale neušetilo pi

1
) Ješt ze dne 22. srpna 1317 máme výslovnou zprávu o tom, kde

se také vytýká, že Valdek ml ,,silvas in Pilzncnfi provincia sub suo

regimine" (Tadra, Listá Zbraslavský No. 30).

*) Petr Zbraslavský tvrdí sice, že král pijel do Praky 18. listopadu

a že ji 24. listopadu zase opustil; není to však pesné, nebo podle sv-
dectví listin byl Jan dne 24. listopadu ješt v Lounech a pt dní potom
udržoval se ješt v Praze (Reg. III No. 403, 404).
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tom ani statk jiných vtví rodu Vítkovcú,1
) a jejich páni nebyli

s králem v boji. Tak utrply nemálo statky pana Sezimy z Ústí,

pán z Hradce a Petra z Rožmberka, ležící v povodí dolní Lužnice,

a vc vedla konec k( nc k tomu, že se pan Petr v posledních dnech
roku 1317 velmi drazn dovolával u krále nápravy, také za land-

étýnského strýce se pimlouvaje. Král kladl však podmínky velmi

tuhé, nežádal jenom na Vilémovi vrácení zboží komorních, nýbrž

i na Petrovi vrácení Zvíkova, a výsledek byl jen ten, že si tak do-

konale znepátelil všechny Vítkovce. Vskutku nieho podstatnéh<

nepoídiv, v prvních dnech roku 1318 odjel z Budjovická na

Moravu, a již dne 6. ledna ho nalézáme v Brn.
Píinu, pro král obrátil dobrodružnou zimní výpravu práv

do tchto konin a nikoliv prut i hlavním stediskm moci Ro-
novc v severních nebo východních echách, dlužno patin hledati

pedevším v tom, že hned po návratu do zem Jan zvdl, jak se

snaží strana protivná usilovn nalézti mocnou oporu u Fridricha

Sliného v Rakousích ; a ve spojení tom vidl král právem zvláštní

nebezpeí. Vilém z Landštejna, jehož teboské i novohradské

zboží se pímo dotýkalo Rakous, jevil se mu pi tom prostedníkem

nejdležitjším, jehož bylo teba pedevším zkrušiti a zastrašiti.

Opatení to však pišlo již pozd, nebo v téže chvíli, co král pus-

tošil Budjovicko, zpeetili již dne 27. prosince 1317 pední zá-

stupcové odbojného panstva eského ve Vídni smlouvu s Frid-

richem Sliným, jejíž dsledky mohly býti pro dynastii lucem-

burskou v Cechách vru osudné.

Vida po návratu králov, že pouze krajní rozhodností ke uháj it i

zájmu vlastního i nárok všeho panstva eského, odhodlal se

Jindich z Lipé zcela zjevn k tomuto kroku a zajel sám do Vídn,
v prvodu nkterých pedák své strany ; nalézáme mezi nimi

Beneše z Michalovic, Fridusp ze Smojna, Potu z Wildenberka a

také známého patricia kutnohorského Pert* Ida Pirknera, pro-

tivníka Ruthard, jehož jsme byli poznali již roku 1307 jako horli-

vého stoupence dvoru rakouského. Pirkner byl zatím nabyl na

Morav hradu Tempelštejnu, koupiv jej nejspíše pi zrušení ádu

») Dobe to charakterisoval pokraovatel Dalimilv ?]c\y:

,,Král sé s Nmci do zem vrátí

- nimi poé se po všie zemi bráti

i jednomu pánu neotpusr
poád všiu zemiu zžieše."
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templáského, a vystupoval mezi velmožnými pány zajisté spíše

jako bohatý vlastník svobodných zboží než jako zástupce rodného

msta ; al i tak byla jeho pítomnost význaná pi jednání, které

se skonilo smlouvou nahoe uvedenou.

Smlouvou tou se Fridrich Sliný zavazoval za sebe i za své

bratry, že odbojným pánm eským proti králi Janovi i proti

všem jeho pomocníkm, kteí chtjí Cech}7 zhubit i, pispje ,,zu

taeglichem krieg"o Hromnicích temi sty jízdních odnc a za-

átkem dubna pak dvma sty dalších jezdc. Za to jej pijali páni

eští za pravého krále ímského, vstupovali do jeho služeb se svými

pevnostmi a zavazovali, že nevejdou v smír s králem Janem,

dokud také on se úpln nesrovná s Habsburk}7 o zástavy moravské

podle pesného znní smlouvy, uzavené roku 1309 mezi nimi

a Jindichem VII. a žádající bud výplaty 50 tisíc hiven nebo

zástavy celého markrabství. Kdyby však král na to nepistoupil

a vbec se nesmíil s pány svými, sliboval Jindich z Lipé se svými

páteli, že se dohodnou s Fridrichem Sliným o volb jiného krále

eského i polského a že jím uiní bucT znova Jindicha Korutan-

ského anebo nkterého z mladších bratí habsburských,

Leopolda, Albrechta, Jindicha nebo Otu. Na koho z tch by volba

jejich padla, toho jim má Fridrich za krále potvrditi, jak toho

žádala zlatá bulla sicilská, a vší mocí svou ho podporovati

k dosažení trnu ,,bis daz er gewaltig werde"
;
páni eští h.

budou vrn poslouchati, ,,und sol er uns danne raten und

helfen und bestaetigen und halten allen unsern recht".

Jako v letech 1306, 1307 a 1310 snažili se tedy velmožové

eští uiniti svobodnou volbu královskou dležitým nástrojem

svých zájm. Neídilise sice hlasem Dalimilovým, aby pibudoucím
novém volení echa sob uinili králem, nýbrž obraceli zrak svj
zcela stízliv do ciziny ke knížatm, kteí jim mohli pinésti

brannou pomoc, ale bylo zejmé, dojde-li vskutku zase k pevratu

na eském trn, že nový král bude panovníkem z milosti Jindicha

z Lipé a jeho pátel. Zatím ovšem byla snad smlouva vídeská

ješt spíše hrozbou králi Janovi, než nezvratným krokem kjeho

vypuzení z Cech, ale jest význané, že panstvo eské k vci té se

vbec odhodlalo, a není zajisté nezajímavo zvdti i jména tch,

jimiž byl pan z Lipé zmocnn, aby ve Vídni vstupoval v takové

závazky. Nebo ona skupina jeho pátel, která spolu s ním zpeetila

smlouvu dne 27. prosince, se zavázala, že do Hromnic opatí králi
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Fridrichovi souhlasné list 3- pístupné1
) všech pán eských, kteí

jsou s nimi ve vci té shodni, a vypoítávala je hned výslovn,
takže výpoet ten nám dává jakýsi pehled hlavních úastníku
odboje, pokud se byli ped koncem roku 1317 zjevn obrátili proti

králi.

V popedí stáli tu ovšem zase Ronovci v ele s panem Jin-

dichem a jeho dvma syny, zejména pak Hynek Berka z Dube,
pán na Kladsku a jeho bratr Hynáek z Housky, Albrecht z Dube
na Fridlant, Raimund z Lichtemberka se svým synovcem Jin-

dichem, synem Ulmanovým, a konen pan Smil z Pibyslav.

Z Vítkovc v první ad byl Vilém z Landštýna, ale vedle nho
již také Oldich z Hradce a Sezima z Ústí, kdežto Petra z Rožm-
berka, tehdy práv s králem jednajícího, vzbouenci ješt nemohli
za svého poítati. Z Markvartic jmenují se Beneš z Míchalovic
a Beneš z Vartemberka, z Brslavic pak Póta z Potštejna se svými
syny a jeho bratr Mikuláš, pak Betislav z Ryžmberka, Protiva
z Litic, pán rožmitálský, a Mutina z Dobrušky. Z jiných rod se

jmenují v seznamu tom zejména Zdislav ze Šternberka, který se

byl králi jen na okamžik poddal, Friduš ze Smojna, Prkoš a Vilém
z Herštejna, Hrabiše z Pabnic, Albrecht ze Žeberka se svými
píbuznými Albrechtem, purkrabím Liznickým, Pótou z Wilden-
berka a Vilémem z Egerberku, kteí mli vedle stát; , ležících

pod horami Krušnými, také na Morav nkterá zboží, a míšeský
pan Ota z Bergova, jenž snad již tehda byl pánem hradu Kyšperka
na Teplicku. Z pán moravských se k nim družili také nkteí,
jmenovit bratí Artleb z Boskovic a Jimram z Ungersberka
s Buzem z Buzova. Zvlášt význaným dokladem toho, jak se

pomry eské mnily v neprospch krále Jana. bylo pak, že v rad
tch. kdož podrobujíce se vedení panaj indichaz Lipé vstupovali
v pímý boj proti dynastii lucemburské, nalézáme i pana Bavora
Strakonického kdysi pedního straníka královského a odprce
Ronovc.2

)

l
] Listy takové se nám vskutku zachovaly, na píklad list Ra imunda

z Lichtemburka, Smil? Pibyslavského a Jindicha mladšího z Lipé,

zpeetný na Drnholci dne 7. ledna 1318 (Reg. III No 410).

2
) Že výpoet ten nezahrnoval opravdu všech odbojníku. nýbrž

jen ást jejich, ukazuje na píklad listina západoeských pánu - Janem
21. kvtna 1318 se smiujících (Reg. III No. 445).
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Z toho všeho bylo zcela zejmé, jak nebezpená byla nesmi-

itelná rozhodnost královnina a jak neústupné Janovo spoléhání

na cizí pomoc tlailo nové a nové velmože do tábora vzbouenc.
Mladý král však, zvdv nepochybn záhy o úmluvách vídeských,
jen ješt okázaleji projevoval zásadní nedvru ke všemu, co bylo

eské, a doufal, že pece pokoí se svou nmeckou družinou zrádné

plém. Nedvuje ani Pražanm, povolal v lednu 131 8 i manželku

k sob do Brna, odkud s rytíi svými neúnavn vyjíždl všemožn
hubiti zboží odbojník a snažil se pekážeti jejich spojení s Ra-

kušany. Ti však spláceli stejn statkm komorním a mstm králi

vrným, a tak vznikla obecná nejistota i v markrabství a obchod

hynul, jak je nám toho význaným píkladem násilné zajetí jihlav-

ského patricia Seibota, zvaného Stehlein. Toho vznil jeho urozený

dlužník pan Raimund z Lichtemberka
,
pepadnuv jej na cest,

i se synem jeho Hemanem tak dlouho, dokud jej Seibot nesprostil

všech dluh a o vci té nedal list, obcí jihlavskou zpeetný.
Hlavním jevištm ,,denní války" zstávala pi tom ovšem

Morava jižní, kde Vranov i Krumlov byly mocnou oporou vzbou-

enc a rovnž i Znojmo, trvající v moci rakouského kastelána

Hemana z Ebenthalu ; ale také na severu moravském se bojovalo.

Tam dobyl na píklad králv rádce a spojenec Konrád Olomoucký
vlastní silou hradu Rabenštejna a Uniova. Za to mu král dal

v náhradu výloh zástavní podíl na hrad Ostrohu, na nmž zá-

rove zapsal sto hiven i jinému pomocníku svému, rytíi Chot-
borovi ze Sten.

Zatím se však i v echách daly vci velmi vážné. Drobné boje

byly ovsem i tam vcí všední ; tak píkladem na Plzesku strana

královská, v jejímž ele tu byl, jak se zdá, pan Boleslav z Boru

z rodu pozdjších Švamberk, opírajíc se o vrný Rakovník,

dobyla hradu Litic. Ale za trvalé nepítomnosti královy rostl tu

odboj mrou stále povážlivjší. Dovedl pan Jindich z Lipé zna-

menit užíti ve svj prospch i neopatrných výrok králových

a jeho zjevné nechuti k eskému prostedí. Šíením povstí, že

Jan odmítá zásadn služby, obtav nabízené dcmácími pány

eskými, že je chce zcela vyhubiti a v zemi vládnouti jen s cizí

chasou, jitil veejné mínní a dosahoval toho, že se odboj,

který dotud ml spíše ráz obrany nkterých šlechtic proti ne-

spravedlivým útiskm panovníka špatn zpraveného, mnil
v obecné hnutí tém veškeré šlechty a to zvlášt, když se
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v elo odboje vedle pana Jindicha postavili práv ti páni,
kdož díve byli králi pomáhali proti Ronovcm, pan Petr
z Rožmberka a Vilém Zajíc z Valdeka.

Pede dvma roky byl spor zaal pedevším vzájemnou žárli-
vostí dvojí skupiny magnátské, když Jindich z Lipé byl zajat
návodem pán Vilémovým. Nyní byla vc zcela jiná; šlo o to,
mají-li zase v echách u dvora vládnouti a domácí pány zatla-
ovati rádcové a námezdníci z íše povolaní proti všem slibm
reversu korunovaního a proti závazkm kdysi uinným ve
Špýru, a má-li býti znova ztracen úspch, získaný roku 1315
spoleným vystoupením všeho panstva eského. Vytýkaje hle-
disko to, svolal Jindich z Lipé v prvních dnech msíce února 1318
všechny elné muže panské bez rozdílu strany na pevný Zvíkov
k porad o spoleném postupu proti králi a sešlo se tu shromáždní
v pravd znamenité.

K dosažení úplné dohody bylo ovšem pemáhati ne-
jednu osobní pekážku; tak vedle záští mezi Valdekem a Jin-

dichem také starý spor Vilémv s Albrechtem ze Žeberka. Ale
i ten byl zažehnán úmluvou o vzájemném satku dtí obou sou-
peících pán1

) a výsledek byl ten, že i pán z Valdeka se oteven
pidal k odboji, zželev, jak praví pokraovatel Dalimilv, zhouby
zem, zavinné nmeckou družinou Janovou a prohlásiv:

„Juž živ déle nechciu býti,

té spústy nechciu déle trpti;

chciu s Bohem na ty Nmce jeti."
J

Vtšina panstva eského stanula opt v jediném táboe, zanechavši
dotavadních svár svých, a ada dležitých, nových peetí byla
pivšena k smlouv vídeské, takže Jindich z Lipé mohl vystu-
povati se zvtšeným sebevdomím, ne již jako pouhý vdce sku-
piny, spjící za sobeckými úchvaty, nýbrž jako mluví národních
zájm eské šlechty, elící porýnským a bavorským pomocníkm
Janovým se stejným rozhoením, jako kdysi chase korutanské
a míšeské, a hledající rovnž oporu za hranicemi u krále ímského
Fridricha. Struna národního cítní protinmeckého zvuela v pro-
jevech ctižádostivého panstva patrn stále silnji a dodávala jim

x
) Tak jest rozumti slovm Petra Zbraslavského a nikoliv, já*

za to má Palacký 1. c. 431, že by záští bylo vzniklo z pedchozího satku.
Srnsta, Dvé knihy eských djia II. 18
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vtší úinnosti obecné, když mohlo svj boj proti králi zdobiti

slovy souvkého veršovce:

„Slušie každému dobrým býti

a své zem životem brániti,

pro svój jazyk i smrt pijieti

a toho tvé dti budu est jmieti."

Pi tom bylo ovšem dležité, pijde-li slíbená pomoc z Rakous
vskutku, a není pochyby, že se tak stalo ; Habsburkové opatili

eským pánm tehdy dokonce i posilu svého uherského spojence,

nebo se dovídáme, že záhy po schzi zvíkovské pan Jindich z Lipé

pitáhl s nemalým potem Rakušan i Uhr až ped samé Brno
a králi se tam postavil polem.

Tím se ovšem obrátily úlohy dokonale ; útok pešel s krále

na jeho odprce a sebevdomý nábh Janv, opený o hrstku

námezdník, zt oskotal žalostn. Poet vojska jeho byl patin
tak zmenšen, že se nemohl nikterak odvážiti bitvy a nezbývalo

mu, než nastaviti pece ruku k smírnému jednání. Jednání nebylo

však nyní již tak snadné jako ped tím a bylo možné jen na základ

zcela odchylném od základu, na nmž chtl smírný snm roku

pedchozího mír v echách obnoviti. Jindich z Lipé zdobil se

sice stále ješt zdáním poddanské pokory, hledaje milosti krá-

lovy pro sebe i své pátele ; ale kladl valn vtší podmínky,

hledící k úprav vlády v zemi, a žádal zejména, aby do míru

byl pojat i Fridrich Rakouský, jehož uznával pravým králem

ímským. Jan ml odstoupiti od Ludvíka Bavorského a rozšíiti

Habsburkm nadto i zástavní práva na Morav tak, jak toho

žádala vídeská smlouva jeho odbojných poddaných.

Ústupky ty však znamenaly vskutku poníženi a pohromu,

z níž by se byla dynastie lucemburská již sotva zotavila, a jest

na snad, že král na n vskutku nemohl pistoupiti. Nezbýval

mu tedy než ústup, který se velmi podobal útku, a na sklonku

února vidíme vskutku krále, jak s manželkou svou pes Vysoké

Mýto prchá do Prahy, zanechávaje markiabství moravské pro-

tivníkm.

Ale ani v echách nebylo postavení Janovo mnohem bezpe-

njší. Zejména vystoupení rázného Viléma z Valdeka bylo pohromou

pro stranu královskou, valem se ztenující, nebo pan Zajíc dovedl

si pivésti i ze sousedství pomocníky, kterým se rozvrat vcí
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v Cechách jevil vhodnou píležitostí k bohaté koisti. Tak se s ním
spojil Oldich landkrab Leuchtenberský, který tžce nesl ztrátu
nkterých župních dchod v kraji plzeském a díve býval ve
službách lucemburských. A náležel k straníkm krále Ludvíka,
dal se pece pemluviti panem Vilémem k útoku na msto Bor',
hlavní zboží pana Bohuslava, králova nového zástupce vkraji tom!

Se všech stran picházely tak zvsti Jobovy a eská koruna
se chvla na hlav Janov stejn povážliv, jako ped desíti lety
na hlav jeho nezdárného pedchdce. A pedchdce ten, Jindich
Korutanec, vdl to dobe

; práv v tchže dnech, kdy Jindich
z Lípé stanul hroziv ped Brnem, ml v Bláku schzku s Frid-
richem Sliným, pi níž mu král ímský dne 20. února závazn
slíbil, že vším svým vlivem pivede Cechy k tomu, „daz si chunik
Heinrichen wider in das land nemen als von recht ren chunik
und herrn und chainen andern fúr in nemen." Fridrich vzdával
se tedy nadje, že by mohl na trn v Cechách dosednouti nkterý
z jeho bratí, chtje si pedevším zabezpeiti pomoc korutanskou
v zápase o království ímské, který hodlal roku 1318 obnoviti
s plnou silou, a k nmuž inil od poátku roku vážné pípravy.

Zatím co se bratr jeho Leopold vypravil snovým, silnjším
vojskem proti lesním místm švýcarským, zasáhl Fridrich sám na
Rýn, a vskutku se mu podailo pohnouti arcibiskupa kolínského
i hrabata nasavská k ustoupení od landírídu, uzaveného v lét 1 31 7,
a pímti falckrabte Rudolfa k tomu, že perušiv smlouvu
s bratrem, znova se utekl pod ochranu habsburskou. Uherská
pomoc byla Habsburkm zajištna, a podailo li by se nadto
vypuzení Lucemburk z království eského, byl úspch Fridrichv
v íši na lepší cest, než kdy ped tím a kynula nadje, že bude
konen možno uvázati nit moci rodové tam, kde ji byla petrhla
násilná pmrt Albrechtova.

Otázka eská se stávala tak zase jednou v plné síle otázkou
stedoevropskou a jest pirozené, že i soupe Fridrichv, král
Ludvík, byl nucen obrátiti k ní veškerou pozornost, a to tím více,
že byl výslovn zavázán smlouvou ze dne 19. ervna 1317 pispti
vší svou mocí na pomoc králi Janovi, kdyby on byl pímo ohrožen
habsburským protivníkem. To se nyní stalo a vskutku vidíme,
že hned po ústupu Janov z Moravy také Ludvík opouští Mnichov
a spchá k hranicím eským, aby se zde osobní schzkou s ohro-

18*



276

zeným spojencem pesvdil o stavu vcí v království a pispl
k záchran Janov.

K schzce té mlo dojíti v Chebu a král Jan neváhal vypraviti

se k ní. Již dne 20. bezna opustil proto Prahu; nikoliv však bez

silného prvodu branného. Hlavní ást vojska pivedeného z Nmec
jej doprovázela a cestou se ukázalo, že opatrnosti bylo vru teba.

ekal pan Vilém Zajíc kdesi v Zatecku s odhodlanou etou v zá-

loze a neváhal napadnouti družinu královu, když se byla za píco-

váním rozjela po statcích odboj ných pán. Štstí mu pálo tak,

že rozprášiv protivníky, zajal jich na 144 a mezi nimi muže urozené,

jako byl sám maršálek králv Konrád z Buchsesu nebo porýnský

hrab Jindich z Ha^enavy a Ota, purkrabí Doninský.

Tento stkviý úspch starého nepítele Nmc, jenž se odvážil

„pro své zem est v taký boj vníti", vzbudil ovšem u vší šlechty

eské radostný ohlas a pro zvíení národního sebevdomí eského

jest význané, co všechno se vypravovalo o této srážce. Pan Vilém

byl prý ped útokem na Nmce prohlásil, že a slabší potem bojov-

ník, neustoupí, ježto doufá v pomoc sv. Václava, ,,jenž jest eská
mocná hlava", naež se vskutku objevil sv. Václav ped echy
„a za sob u boj jim jíti kázal".

Povsti takové snad zveliovaly ponkud šarvátku, ale jest

význané, že svatý ddic zem eské tu byl pivolán na pomoc
proti vlastnímu králi a píhoda zle pipomnla Janovi skutený
stav vcí a rostoucí nebezpeí, jehož vážným píznakem bylo také,

že si v týchž dnech na eském jihu pan Petr z Rožmberka troufal

oblehnouti tehdy pední msto královské, Budjovice.

Pod dojmem takových zpráv pak ani královna Eliška ne-

setrvala v Praze, nýbrž chvátala za manželem do Chebu, kam se

dne 31. bezna dostavil také král Ludvík, pijíždje z Amberku.

S výsledkem své osmileté vlády vru neutšeným vjíždl

tehdy Jan do téhož msta, z nhož se byl roku 1310 s tak jarou

nadjí vypravoval za korunou eskou. Již v roce pedchozím mu
bylo zajisté tžkým pokoením, že vzdor eský jej donutil žádati

pomoci od Wittelsbacha, jejž byl sám uvedl na stolec královský

;

nyní však stál ped ním takka jako vyhnanec, který se nemže
bez hrzy a výitek ohlédnouti po svém vlastním království, kde

se skoro veškerá šlechta byla uchopila zbran proti nmu a odkud

zaznívaly žalostné i vyítavé hlasy, jako hlas kronikáe zbraslav-

ského, naíkajícího: ,,Jsme zstaveni bez hlavy a ochran)7

,
pláeme
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a voláme všichni, že od založení íše eské nestihlo tolik hrz a téd

království jako nyní, kdy kdokoliv z nás nezeli jen ztráty vcí
drahých, nýbrž o život se chvje a o vše, co má." Vskutku bvl

neutšený stav zem, jak jej zpsobil vzrostlý odpor panstva

proti vlád králov, a vedl k poplenní a vypálení tolika zboží;

byl však nemálo zhoršen ješt trvajícím obecným nedostatkem

potravin, který chudá že roku 1317 dovedla jen na nkolik m-
síc ponkud zmírniti. S jarem dostavilo se opt hrozné hladné

mení, jímž ,,dobe tetina liudu snide", a s ním i strašné zjevy

úplného zbsnní, takže na eskomoravské vysoin prý z toho

vznikly až houfce šílených lidožrout, kteí ,,liudi jiné tepiechu

a sváíce jediechu".1
) Nedostatek a bojácné skrývání všech zásob

zpsobily na trz'ch drahotu takovou, že ji zle nesli i nejbohatš',

jako na píklad klášter zbraslavský, který, nemaje takka žádného

pívozu z rozsáhlých svých statk, vymoených válkou a neklid-

nými sousedy, byl prý nucen jen za potraviny vydati v hotových

penzích na 250 hiven.

A vinným z hrz tch inn byl ovšem pedevším král a ]eho

nešastný odpor proti smírnému vyrovnání s domácími pány

a snaha, násilím ovládnouti s hloukem cizích žoldné a rádc
zemi. Že se snažil tím snad dosíci moci podobné, jakou mívali

v zemi poslední Pemyslovci a zvlášt Václav II. blahé pamti,

bylo mu jenom nedostatenou omluvou, nebo on, cizinec, byl

svázán zcela jinými závazky a sliby vi domácímu panstvu, jež

jej bylo do království uvedlo, než pirození králové eští. Od
svdk, jako byl Petr Mohuský, mohl se dovdti, jak cpatir.

si vedl i slavný otec jeho manželky vi vzrostlému sebevdomí

a
) O téchto zjevech obecného hladu máme vrohodné zprávy nejen

u Petra Zbraslavského a pokraovatele Dalimilova, nýbrž i v listinách

souvkých, na píklad v listin kláštera vilémevského z 13. ervna 1318

(Reg.III No. 456), kde se pra\í : ,,qucd cum ea permissione dei fines nostros

et specialiter bona et villas monastericrum manus potencium et tyrra-

norum sevissima erudelitas in tantum invaserit et devastaverit, qucd non
solum rébus privati. verum etiam homines íame mortui et qui vivi super

-

fuerant, quadam inhumanitate et velut canes rabidi et ipsos discerpentes

et comedentes multos propter panis deíectum turpi deíicientes mote
orbatas et desertas hereditates nobis reliquerunt, quarum íructu privati

et usu, paupertate maxima detenti.pluribuset magnis obligati debitis in

státu miserabili sumus constituti." Podle kroniky zbraslavské proslula

prý smutné zvlášt tlupa lidojed kdesi u Vysokého Mýta, které se po-

aní masa lidského stalo takka nepekonatelnou vášní.
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eského velmožstva a jak stží je i jeho jemná ruka udržovala

v náležitých mezích. Bylo zjevné, že tkavý jinoch na trnu i jeho

vášnivá manželka prohráli zápas, svedený nerozvážn s nedo-

statenými prostedky, a že jen krajní povolností vi vítzným
protivníkm se mohou uchrániti osudu Jindicha Korutanského.

To pochopil také Ludvík Bavorský, jemuž tolik záleželo na

tom, aby se echy nestaly oporou rakouského soupee. Proto jeho

zakroení v Chebu splo pedevším k tomu, aby pesvdil Jana

i Elišku o nutnosti ústupk.1
) Již to však nebyla vc snadná, nebo

boj ml ráz znan osobní a nesl s sebou prudkou hokost zklamání

nad neúspchem, ale král Ludvík se neobmezil na pouhou radu,

nýbrž pijal i námahu dobrovolného prostedníka a zajel s krá-

lovskými manžely eskými v prvních dnech msíce dubna z Chebu

na Loket 2
), kam se jako zástupce skupiny panské králi nejmén

*) Že i jinde, za hranicemi, byla náležit oceována vzrostlá moc
eských velmož, dosvduje skutenost, že Jan XXII., vysílaje dne

13. kvtna 1318 do ech a do Polska inkvisitory, povené zvláštním

posláním, žádal podpory pro n nejen od krále Jana, nýbrž i od pán
zemských a obracel se proto zejména k Jindichovi z Lipé, Petrovi z Rožm-
berka, Vilémovi z Valdeka, Vilémovi z Landštýna, Jindichovi z Lichtem-

burka, Benešovi z Vartemberka, Janovi z Meziíí a Ptovi z Potštejna.
2
) Ve všech tém spisech, jednajících o králi Janovi, shledáváme

se s výtkou, že král, velice zanevev na echy, tehdy tajn se smluvil

s Ludvíkem o smnu království za Falci Rýnskou a ímskému králi o tom
dokonce i listiny závazné vydal, kterážto vc pak vskutku jen pro odpor

královny Elišky nebyla dokonána. Palacký 1. c. 440 klade ovšem sjednání

to až na schzi domažlickou a do doby po ní následující, kdežto Bachmann
(Geschichte Bohmens I., 757) zase tvrdí, že smna byla již v Chebu smlu-

vena a vytýká, že úmyslem Janovým bylo vskutku zízení velikého kní-

žetství porýnského spojením Falce s Lucemburskem. Zdá se však, že

všechny zprávy o této chystané smn jsou pouhé pozdjší povídaky.

Souvké prameny o tom aspo nevdí nieho a zvlášt význané jest

mlení Petra Zbraslavského, který by byl vc tu sotva opominul v své

chvále všech záslužných in královny Elišky. Teprve v druhé polovici

14. vku, u Beneše Krabice z Veitmile, nachází se povst ta, ale povídavý

kanovník pražský ji neuvádí nikterak v souvislost s jednáním chebským
nebo domažlickým, nýbrž naznauje, že k podobné smlouv Janov
s Ludvíkem došlo již ped jízdou královou na Moravu a že byla z píin
obecného rozhoení proti králi a výtek, jimiž jej stíhalo odbojné panstvo.

Pi jednání chebském a domažlickém byla podle Beneše smlouva ta na-

opak zrušena a Ludvík donucen k vrácení listin. Krabice klade tedy plán

smny již do roku 1317 a iní tím vc ovšem ješt mén podobnou pravd,

než jak se jeví v zmínných dohadech novodobých djepisc. A jiného
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odcizené dostavil pak i Vilém Zajíc z Valdeka. Snad pispli tehdy

i jiní prostedníci k tomu, aby se smírné jednání vskutku rozvi-

nulo, na píklad vévoda Boleslav Lehnický.1
) Hlavn se však sám

král ímský piinil o to, že bylo smluveno pímí s panem Zajícem

zatím aspo na ti nedle, v kteréžto dob také pan Petr z Rožm-
berka ustal od útoení na Budjovice.

Jednání konené se mohlo ovšem státi jen za souinnosti

všech význaných úastník odboje a nabylo rázu nového, veli-

kého snmu pacifikaního , který byl svolán na dobu svátk veliko-

noních (dne 23. dubna) do Domažlic patrn proto, aby král

Ludvík nebyl nucen zajíždti hloubji do ech.
K roku tomu dostavil se vskutku znamenitý poet vel-

mož eských a slavné sliby, uinné nedávno ve Vídni, neza-

bránily ani panu Jindichovi z Lípé, ani jeho soudruhm, aby nevešli

v pátelské jednání i s druhým nositelem královské dstojnosti

ímské a nedali se jím získati pro zcela jiné ešení otázky eské,

než k jakému se byli zavázali vi Habsburkm. Návrat Jindicha

Korutanského nebo nkterého z bratr nebožce krále Rudolfa

na trn eský jevil se jim patrn pece spíše jen vhodnou po

hržkou, než vcí, která by byla opravdu žádoucí, a proto se Ba-

vorovi podailo v nkolika málo dnech urovnati rozpor mezi nimi

dokladu o ní nemáme vbec, víme však, že roku 1314 dal Jan bratrovi

Ludvíkovu, falckrabímu Rudolfovi, zápis na provincii plzeskou a že se

pozdji nkolikráte domáhal jeho vrácení. Nevznikly snad z pemrštných
zpráv o zápisu tom povsti, které pozdji nabyly znní, s jakým se potká-

váme u Beneše z Veitmile? Nebo smlouva Janova s Ludvíkem z msíce
ervna 1317 ukazuje vskutku dohodu rázu zcela jiného, dosvdující,

že Jan se snažil usilovn o upevnní své vlády v echách, a jeho sebe-

vdomé vystupování v zemi po návratu z Porýnska neprozrazovalo rovnž,

že by byl pišel s úmyslem, promniti slavnou korunu eskou za Falc

Rýnskou, spornou mezi Ludvíkem a jeho bratrem Rudolfem. Bu jak

bu ;
pochybné svdectví z doby Karla IV. nestaí naprosto k bezpenému

dokázání vci, jež nemá valné pravdpodobnosti vnitní.
i) Vévoda, který dlel v Praze v lednu 1318 (Reg. III. No. 415)

a pak se tu zase v ervenci sešel s králem Janem, nebyl sice sám v Chebu,

ale nalézáme tam 1. dubna (ib No. 429) Tmu z Koldic, míšeského pána.

který až do konce roku 1318 sloužil v družin Boleslavov a pišel do

Chebu asi jakožto jeho posel. Petr Mohuský. jehož bychom tu pedevším
jako prostedkovatele hledali, dlel v dob té v Durynsku a ml ve Fritzlaru

schzku s Fridrichem Míšeským, pi níž došlo k vyrovnání spor o n-
která léna mohuská a kde arcibiskup zajisté neopomenul psobiti na

lantkrabte, aby jej odvrátil od útok na panství lucemburské v echách..
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a králem podobn, jako se to podailo dv léta ped tím Petrovi

Mohuskému. Jen byly podmínky, které smír domažlický Janovi
ukládal, tentokráte nepochybn tžší.

Králi, který se i s manželkou rovnž dostavil 1
) do Domažlic,

bylo prohlásiti pedevším obecný mír zemský a úplnou beztrestnost,

pijmouti na milost všechny, kdož se byli s Jindichem z Lipé

jakkoliv zprotivili jeho panování. To sliboval král; vskutku se

však vc mla spíše naopak ; velmožové brali opravdu na milost

jeho samého, panovníka ze zem takka vypuzeného. Dobe to

vystihl pokraovatel Dalimilv prav, že král

„aby nevsel v hrozú píhodu
s zemany se snide

a v jich milost vnide."

Než na tom nebylo dosti. Aby pohnul pány k upuštní od spolku
s Habsburky a vymohl na nich novou, slavnostní písahu vrnosti

poddanské, byl král nucen naped sám písežn slíbiti, že vyvede
z království bez odkladu nmecké žoldnée, že žádných úad
v zemi nikdy již nedá cizincm a že budoucn bude tu vládnouti

jen s radou domorodc.

Znní písemného závazku, který mu o tom bylo uiniti, bo-

hužel se nám nezachovalo, ale jest na snad, že se asi valn ne-

lišilo od slavnostních slib, kdysi ve Špýru uinných a v záptí

zrušených. Již roku 1315 dosáhlo panstvo eské na chvíli aspo
ásteného návratu k nim ; nyní, pekonavši vítzn pokus králv
o násilnou reakci, vymohlo si dokonalé a zásadní obnovení závazk,
zaruujících vliv domácí oligarchie na dvoe panovnickém a ve

všech vcech zemských. Požadavek tlumoený tak nadšen a vý-

razn národním veršovcem souvkým, aby král ve své rad nemíval

než zemany eské a Nmc v zemi neplodil, stal se v Domažlicích

za souinnosti ímského krále zase základní podmínkou, kterou

eši ukládali svému králi, jej takka znova do zem pijímajíce,

a projevil se ovšem ihned také v osobních zmnách dvorského

okolí Janova.

Jakožto hrab lucemburský sml sice zachovati král ve svých

službách i potom nejednoho Nmce íšského ; tak vidíme, že u nho
zstal na píklad i po domažlickém srovnání porýnský šlechtic

*) Vydal tam 24. dubna listinu tištnou v Reg. IV. No. 1997.
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Ota z Bollanden nebo Oldich hrab Hanavský ; ale ve správ
království eského nebylo již místa pro cizince a nové obsazení

nejdležitjších úad zemských ukazovalo v záptí praktické

dsledky vítzství panského. Úplnost jeho zraila se pedevším
v tom, že na výslovné pání všeho panstva eského král vrátil

úad podkomoský Jindichovi z Lipé, „sebe i království jemu
úpln poddávaje", jak výslovn vytýká souvký kroniká. Pan

Jindich triumfoval tedy zase a mnohem slavnji než ped temi
roky, stávaje se opt první osobou vedle krále, který ho chtl

v žalái umoiti, i vedle královny, s níž bvl vedl souboj tak vášniv

prudký.

Než úspch jeho, jako již roku 1315, nebyl jen významu

osobního; nebylo ho dosaženo pouze silou pátel pán Jindi-

chových, nýbrž pomocí i jiných skupin panských, k Ronovcm
se pedtím nediužících, a vc ta se zraila rovnž pi nové úprav
pomr zemských. Panu Jindichovi bylo se o koist dliti, a to

zejména s nkdejším sokem Vilémem z Valdeka, který

dosáhl nyní dstojnosti nejvyššího maršálka, kdysi spojované

spolu s úadem podkomoským v rukou Jindichových. Nadto

se stal b atranec Vilémv, Oldich ze Žebráku, nejvyšším pur-

krabím pražským, kdežto naopak synek dvrného pítele pana

z Lipé, Beneš z Vartemberka, dosáhl nejvyššího íšnictví ; He-
manovi z Miliína pipadlo truchseství, Bernardovi z Cimbiirka

úad menický a zárove úad podkomoský na Morav, ped-
sednictví zemského soudu pražského pal zstalo pánm, kteí je již

díve mívali, Petrovi z Rožmberka jakožto nejvyššímu komor-

níkovi a Oldichovi z ían jakožto nejvyššímu soudci.

Spolu s obsazením tchto nejvyšších úad v království

bylo pak zajisté uinno rozhodnutí i o nejednom dležitém bene-

finí provinciálním a o správ pedních hrad královských, kdežto

pi mnohých jiných sporných župách a zástavách bylo patrn
teba sekati s vcí až do podrobnjšího ohledání ; ale plný dosah

dokonalého pevratu ve vlád zemské ukázal se zcela zejm zp-
sobem, jakým se noví vlastníci moci opatili proti nkterým dota-

vadním rádcm královým.

Z tcch zvlášt k sob pipoutal jejich nenávist kanclé krá-

lovský, mistr Jindich, který do Domažlic si ani netroufaje, byl

zstal v Praze. Také on ml ustoupiti osob nové, kterou páni

k úadu tomu vybrali, totiž kanovníkovi vyšehradskému,
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pražskému i olomouckému, Janovi eenému Volek, pobonému
synovi Václava II. Než jmenování Volkovo bylo stíženo tím,

že nejvyšší kancléství trvalo v zásadním spojení s proboštstvím

vyšehradským a dotavadní jeho nositel tedy byl v ochran práva

církevního. Ale vítzné janstvo bylo odhodláno provésti svou stj

co stj a pomohlo si holým násilím. Sotva vci v Domažlicích

bylv v hlavních bodech smluveny, rozjel se pan Vilém z Valdeka

ješt v posledních dnech msíce dubna do Prahy a mistra

Jindicha tam prost zajal. V okovech byl hodnostá ten pak

vleen nejprve na Kivoklát a dán v uschování bavorskému

píteli pán Vilémov, lantkrabti leuchtemburskému, který jej

po tech msících sice na svobodu propustil, ale dav si divé

zaplatiti vznm ti sta hiven stíbra. Úadu kancléského

se pak mezitím ujal bez váhání Jan Volek, který nemoha se ovšem

zárove ujmouti hned i proboštství vyšehradského, listiny krá-

lovské zatím signoval jen jako protonotá, podobn jako to inil

kdysi za Václava III. v podobném postavení Petr Angelv. Vy-

puzený mistr Jindich hledal proti tomu ovšem ochrany u stolce

apoštolského, ale bez úspchu.1
) Nebo protivníci vystoupili proti

nmu patrn i tam se žalobou že se pílišným hromadním obroí

prohešil proti nedávným ust movením stolce apoštolského a do-

sáhli, jak ješt uslyšíme, roku ? 319 mocným vlivem svým opravdu

toho, že Jan Volek byl Janem XXII. uveden i v dstojnost pro-

boštskou a tím se stal plnoprávným kancléem. Skuten však

správa kanceláe královské byla v jeho rukou hned od srovnání

domažlického a není pochybnosti, že se v úad, jehož byl dosáhl

cestou tak podivnou, cítil spíše dvrníkem vítzného panstva

než poraženého krále.

Snm domažlický stal se tedy vskutku dležitým mezníkem

v djinách zem a souvkovci postehli to velmi dobe. Zbraslavský-

kronika vyslovuje nelíené svj podiv nad tím, jak rychlé úinky

mla po všem království zejména zpráva, že mír zemský je za-

x
) Domnnka Palackého 1. c. 439, že zatení mistra Jindicha sou-

viselo se souasnou citací biskupa Jana z Dražic ped soudnou stolici

papežskou, opírá se jen o ztotožnní kanclée s Jindichem ze Šumburka

s hlavním žalobcem biskupovým, ale vidli jsme již, že to bylo opravdu

dvé rozliných osob a tím padá tato domnnka. Suspense biskupa Jana

a jeho odjezd do Avignonu dne 10. kvtna 1318 nesouvisely, jak se zdá,

nikterak s politickými spory v echách, nýbrž s otázkami církevními,

jichž tu není nutno vytýkati.
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jištn a že nedojde k novému pevratu dynastickému, jehož ná-

sledkem by byly bývaly asi podobné tuhé boje, jaké echy poznaly

do sytá v pedchozím desítiletí. Všichni si oddechli, a a nová že
byla ješt daleko, ulevilo se v záptí prý i na drahot potravin

uvolnním skrývaných zásob tak, že se zdálo, jakoby luk píliš

napiatý byl rázem praskl.

Šlo ovšem o to, dovede-li se také mladý král dosti rychle

smíiti se svou porážkou a vžíti do nových pomr A tu bvl"

pedevším význané, že nejel z Domažlic rovnou do Prahy s Jin-

dichem z Lipé a s Vilémem z Valdeka, nýbrž že si zajel radji
do jižních Cech s panem Petrem Rožmberským a ztrávil tam plné

ti nedle na jeho rozsáhlých panstvích lovem a jinou kratochvílí.

Xékteí spatovali v tom pedevším doklad pirozené lehkomysl-

nosti Janovy, která ho neopouštla ani v nejosudnjších chvílích

života, ale vc mla snad i jiné stránky. Snad se jevilo králi d-
stojnjším, nebyl-li sám svdkem toho, jak noví držitelé moci
v Praze zatením kancléovým a jiným opatením toho druhu

projevovali svj vzrostlý vliv, a nadto byla také v jižních echách
zajisté nejedná otázka místní, jako na píklad pomr Vítkovc
k Budjovicm, Hluboké, Zvíkovu a jiným zbožím královským,

pi jejíž úprav pítomnost králova nebyla na škodu.

Vrátil se tedy Jan do Prahy až v polovici msíce kvtna,
kde jej ovšem rovnž ekaly starosti a otázky velmi dležité.

Pedevším bylo se starati o peníz, nutný k propuštní cizího žold-

néstva. Nebylo možno zbaviti se Nmc bez náležitého žoldu,

vypláceného ovšem nkterým rytím jen s podmínkou, že si za
koupí zboží, která pak poddají v manství Janovi jakožto hrabti

lucemburskému.1
) Vc ta žádala znaných penz a panstvo eské

nezazlívalo zajisté králi, kdvž ]e svaloval pedevším na bedra cizí,

žádaje od mst královských velikých mimoádných píspvk. Tak

vymohl na Praze hned po píjezdu svém jako „laskavou pomoc"
500 kop a konšelé, shánjíce je nájmem ungelt a pjkami, byli

novým maršálkem Vilémem z Valdeka zárove pipraveni na to,

že v záptí pijdou ješt další podobné požadavky. A tak se i stalo ;

plných 2500 kop bylo mšanm pjiti králi v následujícím msíci,

ovšem na pevný slib, že budou sproštni v^ech dávek v nejbližších

x
) Tak uinil to na píklad 1 ervence 1318 v Praze porýnský rytí

Hartman z Kronenberka (Reg. III No. i~l
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dvou letech a peníz že jim bude vrácen ve dvou lhtách, jakmile

jen králi bude možno dosíci od zem dvojí bern generální, kte-

rážto vc pi známé nechuti panstva k berním takovým ovšem

neposkytovala valné bezpenosti. A k obtem toho druhu byla

patin pivedena i jiná msta královská a tím umožnno Janovi,

aby se zbyl aspo nejtíživjších závazk.

Znané píle žádalo nadto i vyízení perozliných otázek

jiných, zpsobených pedchozími zmatky. Bylo teba rozhodovati

etné spory o zástavní hrady a jiné župy, vraceti pevná místa,

kterých bylo vojsko královské na odbojnících dobylo, upravovati

vbec pomry jednotlivých kraj a vymáhati na skupinách šlech-

tických písežné záruky vrnosti, slíbené narovnáním domaž-

lickým.

Jak se vc ta dala, poznáváme na píklad z listiny spee-

tné spolen v Praze ped králem dne 21. kvtna potem elných

šlechtic ze západních ech, náležejících1
) z nejvtší ásti k roz-

odu Drslavic. V ní páni ti vyznávají, že po nkterý as,

špatn jsouce zpraveni, byli odbojni králi svému, želí toho a sli-

bují mu písahou t rvalou vrnost. Kdyby vrnosti nezachovali,

propadají hanb vrolomstva a pokut 2000 hiven. A podobná

jednání následovala ovšem pak se skupinami panskými z jiných

kraj a vlekla se namnoze velmi dlouho,2
) druhdy patrn pe-

devším proto, že velmožové k poslušnosti se vracející si vymi-

ovali znané ústupky ; tak na píklad Beneš z Michalo\ic, jemuž

král tehdy postoupil clo a dchody tržní v Mladé BolesEavi. V n-
kterém kraji pak obtíže konené úpravy pomr byly zvlášt

znané ; tak na píklad ve východních echách, kde trvala svízelná

otázka vnných mst královny Rejky.

Vidli jsme, že nkteré z nich král opanoval v boji s Ronovci,

Hradec Králové však trval v rukou slezské posádky královnina

zet, Hynka, vévody Javorského. Nemáme sice pímých svdectví

o tom, kdy bylo o vci té jednáno, ale z toho, co bylo pozdji,

*) Byli to Betislav z Ryžmberka se svými syny, Protiva z Dolan

a jeho bratr Ojí z Komberka, Viléma Oldich z Potštejna, Vilém ze Skály,

pedek Švihovských z Ryžmberka, Rous a Racek z Litic, Závis z Chudenic,

Bohuš z Krasová, Prkoš a Vilém z Herštejna a Bušek z Vilhartic.

a
) Tak vydal na píklad pan Jindich z Lichtemburka písežnou

listinu vrnosti králi teprve 15. ledna 1319, a se již v ervnu 1318 na jeho

dvoe zdržoval a s ním byl patrné smíen.
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a ze skutenosti, že vévoda Hynek na zaátku ervence 1318

prodléval v Praze, mžeme dosti bezpen souditi, že tehdy došlo

ke smlouv, kterou Alžbta Rejka i její ze se vbec vzdali vnných
mst za penžitou náhradu. Jan vyplatil Alžbt ihned nkterov
ástku a zavázal se nadto dáti jí dalších deset tisíc hiven týden-

ními splátkami z urbury kutnohorské. Pedním prostedníkem

smlouvy té byl nepochybn dvrník Rejin, pan Jindich z Lipé,

ale snad se o ni piioval i Boleslav, vévoda Lehnický, který tehdy

opt do Prahy byl zajel se svými drahý Tmou z Koldic a Janem
Zamborovým ze Schildberga. Jist však prostedkoval Boleslav

pi úprav jiné otázky, rovnž tehdy ešené, totiž pi vrácení zem
opavské vévodovi Mikulášovi.

Vc ta zaslouží zmínky zvláštní, by i jen struné. Mikuláši,

levoboku Pemysla Otakara, nezstalo, jak víme, trvale Opavsko,

jehož se byl znovu zmocnil po smrti Václava III.; zem pešla

nejprve do rukou Boleslava Lehnického a byla pak roku 1311

znovu spojena s Moravou pod panstvím krále Jana. Co bylo s Mi-

kulášem v dob té, o tom nemáme zpráv
;
patrn dlel kdesi v cizin,

snad v Polsku, odkud pak jeho stejnojmený syn, statný prý mladík

více než dvacetiletý, roku 1312 zasahoval do boje nkterých mo-
ravských pán proti králi. Po pekonání odboje toho smíil se

však patrn i on s Janem a neslyšíme o nm již nieho, až se s ním

dne 3. ervence 1318 náhle setkáváme v Praze, kde slavnostní

listinou vyznává, že pijal od krále Jana v léno zemi opavskou

na vné asy se závazkem manské vrnosti, podle nhož i d-
dicové jeho mají králi eskému jako vrní lenníci pomáhati proti

komukoliv a sloužiti ve všem, jak toho žádá právo manské. Jen

kdyby mužské potomstvo Mikulášovo vymelo, má zem spadnouti

zase na království eské. Znní závazku manského v listin jest

ostatn takka doslovn pejato ze starších zápis, jimiž Pia-

stovci hornoslezští pistupovali k lenní svrchovanosti koruny

eské.

Zem opavská byla již nkolikráte ped tím údlem samo-

statným, od ostatní Moravy odloueným a postoupeným zvlášt-

nímu zempánovi; nevíme však, byly-li tyto starší postupy upra-

veny tak urit podle zásady ádu lenního a s právem plné ddi
nosti jako tenkráte, kdy Opavsko vskutku trvale se odluujíc

od Moravy, znenáhla pilnulo ke skupin eských lén hornoslezských.

Píina ovšem, pro k vci té došlo práv roku 1318, není nám
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známa, ale lze se jí aspo dohadovati. Roku 1311 stál Jan patrn
o vrácení Opavska k markrabství zejména proto, že jeho mysl
se tehdy ješt obracela horliv k revindikaci práv královských

v Polsku proti Lokýtkovi a pevné panství na pomezí moravsko-

polském bylo k tomu nutnou základnou. Vývoj vcí íšských
odvrátil však od roku 1313 mysl královu úpln od tchto plán
a pozdjší zmatky v Cechách nedopouštly rovnž nikterak, aby
se bylo vbec pomýšlelo na postup do Polska, kde se Lokýtek,

nabyv po roce 1314 také Velikého Polska, mocn upevoval a

zejm dosáhl postavení, jemuž scházel jen zevní odznak koruny
k plné moci královské. Proto ztratilo i tsné spojení Opavska
s Moravou pvodní význam a zem mohla se státi bez patrné škody
zase údlem pomrn samostatným. Zbývá po vysvtlení tom
ovšem ješt otázka, pro údl ten byl sven práv Mikulášovi.

Ze tu nerozhodlo nikterak uznání jeho starších nárok
rodinných, lze souditi ze skutenosti, že vévodství nebylo dáno
otci, ješt žijícímu, nýbrž synovi. Mikuláš praví výslovn ve
své listin manské, že král mu postoupil vévodství ,,ze štdré
laskavosti", a zárove pipomíná, že se to stalo z uvážení jeho

vlastních zásluh a vrných i užitených služeb, králi prokáza-

ných. Proto lze míti právem za to, že v zápase s odbojem
panským mladý Mikuláš stál pi králi a že jako vdce žoldnéské
ety nabyl nároku na znanou odmnu penžitou, kterou pak
král, nemoha v tísni své jinak, urovnal postupem zem
opavské.

Mikuláš Opavský, nabyv zárove cenné opory satkem
s Annou, dcerou vévody Pemysla Ratiboského, dovedl si tehdy
patrn vbec vésti obratn na dvoe Janov; máme zprávu,

že mu byl nkdy tehdy sven úad podkomornií v Cechách.1
)

Dvr pražský byl ostatn v tchto letních dnech roku 1318

vedle otázek vnitních valn zabaven také záležitostí, vážn se

dotýkající zevnjších styk království, totiž vdavkami sestry

královy do Uher. Karel Robert, bez dtí ovdovlý, nesetrval,

jak se zdá, dlouho v pátelském pomru k Habsburkm, nýbrž

J
) Listinou to sice není doloženo, ale výslovnou zprávou kroniky

zbraslavské (1. c. 250). Stalo se tak zajisté s dobrou vlí Jindicha z Lipé

a nevíme ani, jak dlouho vévoda úad ten spravoval ; na sklonku roku 1319

ho však již neml, nebo tehdy byl podkomoím pan Oldich Pflng.
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hledal styk hned na jae 131 8 znova se stranou jim v íši protivnou,

obrátiv se ke králi Janovi s žádostí o ruku jedné z jeho vou sester.

Jan uvítal návrat ochotn a dal z rodné zem lucemburské pivésti

hned ob, Marii i Beatrix, dvátka, z nichž ani starší ješt nedo-

sáhla trnáctého roku. Dvacátého ervna pijely ob do Prahy

a brzy potom se tu objevili i uherští poslové, hrabata Tomáš a Šimon,

s hlunou družinou. V kláštee zbraslavském, ve dnech, kdy se tu

slavila práv úmrtní památka Václava II., byly jim sestry pi-

vedeny a kroniká, který byl oitým svdkem scény, líí takka

humoristicky, jak uherští vousái okukovali ušlechtilé dítky cí-

saské se všech stran, útlá tlíka srovnávali a po vzájemné porad
vyžádali si tlumoníkem mladší Beatrix, ješt do nedávná urenou

donu Pedrovi, synu Fridricha Sicilského.1) Nevsty samé se ovšem

nikdo netázal, nýbrž královský bratr její svolil k tomu, aby bez

odkladu za znní zvon a zpvu mnich byl proveden zástupný

satek ped oltáem a v nejbližších dnech na to vypravil se dvr
královský na Moravu, aby doprovodil do nové vlasti ubohé dcko,

které mlo zaruiti obnovení pátelských styk mezi obojím krá-

lovstvím a vskutku zahynulo již roku následujícího pedasným
porodem.

Král Jan se pak zdržel po nkolik msíc na Morav, urovná-

vaje také tamní pomry, a zejména otázka opavská byla tehdy

úpln skoncována. Král sám sice do Opavska nedojel, nýbrž po-

volal tamní velmože do Brna, aby ped ním složili slib poslušnosti

novému pánu svému. Ten jim naopak dne 19 . ervence slavnostním

reversem zaruil veškeré svobody a práva, jakých požívali zárove

páni a ostatní zemane království eského i markrabství morav-

ského. K holdu tomu pijel také otec nového vévody, starý Mi-

kuláš, podle kronikáe pán ctihodný, ale zjevn chudobný, který

v nejbližších dnech potom v Brn náhle zemel a v kláštee

minoritském byl pochován.2
)

!) V záí 1315 jednalo o satku tom znova poselstvo sicilské s Bal-

duincm Trevirským a v dubnu 1316 mluv ilo se již urit o výprav nevsty

na jih (Winckclmann, Acta imperii No. 1108).

2
) Kde se ped tím zdržoval, nevíme. Tvrzení Praskovo (Djiny

Opavska 126), jako by byl nejprve pebýval na Plumlov a pak, prodav

je j králi, do Brna se pesthoval, aby tam konaje skutky bohumilé zvlášt

o klášter minoritský peoval, není nikterak doloženo. Nebo Plumlov

koupil král Jan vskutku od vévody opavského nkdy ped rokem 1325,
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Teprve nkdy v íjnu vracel se Jan zpt do Cech a upravil

tehdy, projíždje východní ástí zemi, jak se zdá, zejména pomry
bývalých vnných rn,st královny Rejky ; do Hradce si však

nezajel, nýbrž pijal zástupce msta toho až v Nymburce a vý-

sledkem jednání s nimi byla zajímavá listina, zpeetná dne

1. listopadu,2
) v níž král vytýká sice kárav iny, jimiž se prý

mšané proti nmu prohešili v dobé odboje, ale odpouští jim

stejn jako ostatním provinilcm a rozmnožuje svobody msta,

válkou tžce stíženého.

Nálada smíru a napravení dotavadních rozpor vyznaovala

patrn vbec sklonek roku, který se byl zaal tak prudkým bojem

krále s vtší ástí panstva, a k utužení svazku mezi dynastií a zemí

eskou pisplo nemálo i narození druhého syna královského, jehož

Eliška povila dne 22, listopadu. Pro zesílení národního sebevdomí
panstva eského pak význaným byl i spor, který vznikl pi slav-

nostních krtinách, když šlo o jméno nemluvnte. Dosáhli páni

eští hluným doléháním na krále toho, že hoch byl nazván Pe-
myslem, a nikoliv Jindichem, jak toho žádala lucemburská dru-

žina Janova, takže eská tradice dynastická, opírající se o peslici,

zvítzila i nad slavnou památkou dda se strany otcovy, císae

Jindicha VII.

Narovnání domažlické vrátilo tedy zemi eské vnitní mír

ve chvíli, kdy se zdálo, že tu hrozí nová zmna na trn, a vypro-

stilo panstvo eské z nebezpeného svazku s vévody rakouskými.

Tento nad oekávání zdailý výsledek prostednické innosti

krále ímského Ludvíka ml ovšem podstatný vliv i na vývoj vcí

v íši. Nadje Habsburk v neodvratný pokles rodové moci lucem-

burské, vzbuzené stavem vcí v Cechách, zklamaly nad oekávání
dokonale a trpké náky na zrádnou nespolehlivost pán eských
ve Vídni vzrostly zajisté ješt více, když se satkem sestry Janovy
s Karlem Robertem zárove také slíbená pomoc uherská stala

ale nejspíše až od Mikuláše II., a vypravování o pobytu vévodov v Brn
spoívá jen na pochybném výkladu zmínky Petra Zbraslavského o jeho

smrti.
2
) V otisku jejím u elakovského (Cod. juris municip. II 177) jest

teba zmniti na nkolika místech interpunkci a místo , ,pietatem et nostre

misericordie" položiti patrn , .potestatem".



289

pochybnou. Proto nedošlo ani roku 1318 k rozhodnému útoku

Fridrichovu na Ludvíka Bavorského, a soupeící králové zápasili

spíše jen nepímo, jeden proti spojencm druhého se obraceje.

Nebo zatím co rakouští vévodové bojem a jednáním množili

svj vliv v oblasti horního Rýna a zárove podporou svou umožnili

i falckrabti Rudolfovi návrat do Heidelberka k škod jeho krá-

lovského bratra, sevel Ludvík se svými spojenci zle arcibiskupa

kolínského, donutil jej obléháním Brhlu k složení zbraní a pokusil

se také o útok na hrabte nassavského, druhého hlavního spojence

Habsburk na dolním Rýn. Pi všech tchto podnicích pak byla

mu podstatnou oporou moc lucemburská, ovšem nikoliv z Cech,

nýbrž z Trevirska a z rodového hrabství lucemburského, kde arci-

biskup Balduin vládl za nepítomného Jana. Píznivý vývoj vcí
eských budil nadto právem nadji, že aspo v roce píštím také

odtud pijde Ludvíkovi posila, nevzniknou-li v zemi nové zmatky.

Vskutku však došlo v echách k zmatkm takovým hned v prvních

msících roku 1319, ale tentokráte nebyl to již odboj šlechty proti

moci královské, nýbrž jedin roztržka mezi Janem a jeho man-

želkou.

Píiny roztržky té, jak je líí Petr Zbraslavský, nejlépe

zpravený svdek souvký, nezdály se novodobým djepiscm
dostatené. Proto se snažil Palacký doplniti je zejména tvrzením,

že Jana proti Elišce popudil nejvíce její domnlý odpor proti jeho

plánu smny království eského za Falci Rýnskou, jehož prý král

manželce nikdy nedovedl již zapomenouti; a po Palackém to

opakovali pak všichni druzí, kdož psali o tch událostech. Lze

však, jak jsme vyložili již nahoe, právem pochybovati o tom,

byl»li vbec kdy plán takový. Neni o nm vskutku ani slechu

ve zprávách soudobých a jist by se ho byl také zbraslavský opat

dotkl u vypravování svém, kde jinak íká tolik vcí Janovi

nepíznivých.

Proto jest teba hledati vysvtlení jiného. Vítzství od-

bojné šlechty bylo, jak víme, pedevším vítzstvím pana Jin-

dicha z Lipé. A byl ovšem nucen tentokráte i jiným pánm po-

páti slušné ásti z koisti a vlivu, nedovedl pece skrýti úpln
svých panovaných sklon, a snažil se podle slov kronikáových

zjevn, ,,v království sám vládnouti a ostatní pedstihovati".

Milady král podléhal záhy silné ruce jeho podobn jako již roku 1315

a stará zkušenost, že rázný majordomus zastiuje snadno svého

šus ta, Dv knihy eských déjin II. 19
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pána, znova se potvrzovala. Pi tom však pece cítil ctižádostivý

velmož, že trvalost moci jeho je stále ohrožena, dokud mu bude

v cest královna se svou nedvrou a starou záští. Tušil, že Pe-
myslovna nezapomíná tak snadno, jako její manžel, v království

bytostí svou pln nezakotvený, a nezklamal se.

Eliška vidla v Jindichovi stále ješt nepítele zásadního

i osobního, a nedovedla mu odpustiti ani minulého pokoení,

ani vlivu, kterým všemožn opádal jejího královského chot.

A neodpouštla mu ani vrnosti, jakou projevoval její nenávidné

maceše Alžbt. Nebo svazky, spojující Rejku a pana Jindicha,

potrvaly i tehdy, když královská vdova, opustivši své vnné sídlo

v echách, usídlila se na Morav v Brh a jakožto vdovský byt

šitu budovala pohodlný klášter. Tak trvalo a rostlo na dvoe praž-

ském i po dosažení zevního smíru mezi královnou a prvním vel-

možem naptí, které se jevilo Jindichovi z Lipé zvlášt proto

povážlivým, že jeho starý soupe, Vilém z Valdeka, zachoval si

plnou mrou píze královninu a mohl se jí státi snadno platným

pomocníkem pi hledání pomsty ; nebo také u nho vzrst moci

Jindichovy budil patrn evnivost, jen na krátko zatlaenou

spoleným postupem proti cizí družin.

Dvorské zápletky, v nichž osobní vášn prudce planou a zá-

rove strana stranu viní z úskoných úmysl, bývají skoro vždy

takové, že historie se marn snaživá nalézti o nich celou pravdu,

a jen zídka dovedeme tu rozhodnouti, jaké byly opravdové úmysly

osob zúastnných. Jisté jest, že když si nkdy v lednu 1319 krá-

lovna Eliška s dtmi vyjela 1
) z Prahy na svj pevný hrad Loket,

pan Jindich z Lipé se jal krále znepokojovati tvrzením, že odjezd

ten není bez vážných úmysl, že jest pípravou k zámru králi

svrchovan nebezpenému. S podporou skupiny mocných pívr-

ženc v ele s panem z Valdeka hodlá prý Eliška chot svého,

jakožto muže k panování nedosti zpsobilého a její žhavé ctižá-

dosti málo poddajného, sesaditi a sama na jeho míst vlády se

ujmouti pod záminkou, že chrání porunicky práva svého tí-

letého synka, pravého ddice královské moci pemyslovské, po-

stupem Janovým ohrbzené.

!) V Praze byla královna ješt dne 3. ledna 1319 a vydala tam listinu

pro klášter zbraslavský, kterou král Jan ti dni potom výslovn potvrdil

(Tadra, Listá zbraslavský No. 33, 34).
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Bylo-li to vše kleveta zhola vymyšlená, nebo dohad
aspo z ásti opený o nkteré výbuchy nespokojenosti Eliš-

iny, podráždné chlapeckým jednáním královým, nelze íci.

Veškeré jednání královnino však nenasvduje nikterak tomu,
že by bylo teba v ní vidti jen pronásledovanou a pomlouvanou
trpitelku. Aspo její manžel ji ml vskutku za schopnu neho
podobného, zvlášt když mu Jindich z Lipé zárove obratn
dokazoval, jak nezdárné prý bylo jeho vlastní jednání vždy,

kdykoliv se dal vésti vlivem manželiným, a jak svrchovan jest

teba, aby aspo nyní pedešel novému rozvíení zem jedva

uklidnné královniným vášnivým nerozumem a stranickou žárli-

vostí pana z Valdeka.

I uvil mu král stejn pevn jako byl kdysi uvil podobným
výstrahám Valdekovým, namíeným proti panu Jindichovi z Lipé,

postrašil se všecek a zavázal se písahou, že rázn pekazí zrádné

úmysly manželiny a dokonale zamezí její škodlivé zasahování

do vcí veejných. Kdy se všecky tyto vci sbhly, udati na den
nám ovšem nelze ; vypravování Petra Zbraslavského nepináší

o tom pesných dat, jist však byl král o zrad manželin pe-
svden hned na poátku února

; pijal tvrtého dne toho msíce
písemný slib písežný pán Sezimy a Racka z Blé (u Manetína),

Buška z Krasová a Dticha z Krašovic, že mu budou vrn ná-

pomocni službou svou, „zvlášt pak, ježto pomry pítomné toho

žádají, proti Vilémovi z Valdeka, a vbec proti komukoliv jinému,

a jest jakkoliv vysokého stavu a hodnosti". Tato listina náhodou
zachovaná ukazuje jasn, že se král Jan již tehdy zejm chystal

zakroiti proti manželce, a vda, že se ona opírá o pana z Valdeku,

shánl nutnou pomoc k možnému boji s ním. Ježto pak píprav
podobných nebylo možná dlouho tajiti a král poítal s náhlým
pekvapením domnlých spiklenc, mžeme s bezpeností míti

za to, že se jeho výprava na Loket udala hned v nejbližších dnech

potom.

Se slušnou družinou zbrojnou pijel král z nenadání ke hradu

a pedstíraje klidnou návštvu, žádal vstupu. Královna, a pe-
kvapena, netroufala si zejm odporovati; píchozí byli vpuštni

na nádvoí. Když však král v záptí hnviv žádal postoupení

celého hradu a zejména pevných vží, zdráhala se posádka jejich

tak uiniti a došlo k skutené šarvátce a k steleckým útokm,
v hradním prostoru dlouho do noci trvajícím. Teprve následujícího
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dne, vidouc marnost odporu, vzdala králo vna vže do moci man-

želovy. Smla pak sama s malým prvodem odjeti na Mlník,

ale na její družinu snesl se zle hnv králv. Snaže se poznati doko-

nale domnlé spiknutí manželino, dal král Jan útrpným právem

vyslýchati její oba písae, Jana a Mikuláše, i dvorskou slenu

Kertrudu, a výsledek vyšetování utvrdil jej patrn v dotavadním

podezení a kompromitoval nkteré z elných dvoan, zejména

bývalého opata zbraslavského, otcovského pítele Elišina, Kon-

ráda, který ped zjevnými projevy podezení králova radji unikl

do zátiší svého kláštera.

Strach ped domnlým spiknutím, které se chtlo opíti

o syna proti otci, zpsobil pak také, že Jan dal malikého

kralevice Václava na Lokti po nkolik nedl tak bedliv hlídati,

až v dítti, v dotavadní svobod vycházky snad poprvé obme-

zenému, utkvla vc ta jako vzpomínka na hrozný žalá. Vskutku

však není zajisté teba vidti v tom snad projev zpozdilého hnvu
vi nevinnému dcku; králi šlo hlavn asi o to, aby se strana

královnina nezmocnila mladikého vnuka Václava II. a v nm
nenalezla vhodný štít pro svou vzpouru proti králi cizinci. Nebo,

že došlo v západních Cechách i po pokoení královnin k nkterým
nepokojm, prozrazují listiny, z nichž se dovídáme na píklad,

že Artleb z Tisové, který ml od kláštera tepelského na doživotí

nkteré statky, byl potrestán ztrátou jejich a tvrz jeho pešla

na nového purkrabí loketského, Mikuláše eeného Winkler

;

jiná zpráva mluví zase o odsouzení syn ehníkových, které ped
trestem zachránil jen strýc jejich Fridrich z Cakovic vrácením

zástavního zboží lipnického králi.

Nebyly to však patrn vci píliš hluné a také s Vilémem

z Valdeka smíil se král rychle, a to snad zase prostednictvím

krále Ludvíka, jemuž šlo velmi o to, aby vnitní boje v echách

znova se nerozbouily. Lze aspo se tak domnívati z toho, že se

král ímský na konci bezna 1319 vypravil z Ingolstadtu na kvap

do Chebu a pobyv tam jen málo dní, opt se vrátil pes Rýn zpt

do Ingolstadtu.

Než to jest ovšem pouhý dohad; jisté jest jen, že na

jae 1319 v Cechách hluných bouí již nebylo a že vypuzením

královny ode dvora podstatn vzrostl vliv Jindicha z Lipé, který

opt nabyl dstojnosti nejvyššího maršálka, odaté panu Vilé-

movi z Valdeka. Moci své pak Jindich z Lipé patrn neopominul
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užívat i také na prospch své pítelkyn, královny Rejky ; bylo

jí králem na jae 1319 znova zarueno rychlé splácení dlužného

výkupu vna a uinny cenné dary, jako byl dchod z masných
kotc v Praze, pozdji promnný za nkteré platy na Jihlavsku.1

)

S panem Jindichem tsn spojen zstal svazkem spoleného
zájmu, jak se zdá, i levoboek Václava II. Jan Volek, jehož bylo

narovnání domažlické postavilo v elo kanceláe královské a který

užíval svého místa pedevším k vydatnému hromadní obroí

duchovních, a vskutku teprve roku 1333 pijal svcení na jáhna.

Tak získal na sklonku roku k hodnostem, jež ml v kapitule pražské,

olomoucké a vyšehradské, a k drobnjším beneíiciím, jako byl

kostel sv. Prokopa v Starém Brn, také výnosné proboštství

mlnické, kteréžto ped tím míval jiný len kanceláe královské,

Mikuláš Špýrský. Brzy potom však byla vyízena v Avignonu

v jeho prospch i otázka proboštství vyšehradského a jsa zajištn

papežskou dispensací dosáhl Jan na jae 1319 konen této vysoké

hodnosti, jež mu dávala zárove titul kancléský. V ní byl

Janem XXII. v listopadu téhož roku výslovn potvrzen, a s hle-

diska kanovnického proti nmu zajisté nebylo mén dvod než

proti jeho pedchdci, mistru Jindichovi, odsouzenému pro ku-

mulaci duchovních obroí. Proboštství mlnického se tehdy ovšem

vzdal, ale jest význané, že tak uinil na prospch synka pana

Jindicha z Lipé, kanovníka -vyšehradského, což dosvduje jejich

dobrý pomr vzájemný.

Nešetrné vypuzení královny Elišky ode dvora a úplné zlomení

její moci vydalo tedy krále ješt více než ped tím do rukou cti-

žádostivého maršálka, ale pan Jindich dbal zárove piln toho,

aby se Janovi zmna nezdála osobn nepíjemnou. A nebylo to

patrn píliš nesnadné. Tiadvacetiletý panovník byl z povah

nestálých a náladových, které se jevívají pi prudké vzntlivosti

své schopny hrdinských rozmach a zevn oslují, ale nemajíce

vnitní samostatnosti a pirozené zakotvenosti ducha, snadno

podléhají jiným. Tvrdou neústupností a sebevdomou pevností

svou mla na královna Eliška po nkterou dobu zajisté vliv,

*) Také podivné zajištní anniversaria za Rudolfa I. na vsi Kíehoi,
které Jindich z Lipé provedl za královnu Alžbtu, a ves ta k podobnému
úelu již díve byla koupena sestrou Rudolfovou za prostednictví opata

sedleckého, svdí o tsném svazku mezi Rejkou a Jindichem (Reg. III

No. 524,542).
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kterého se pan z Lipé tolik obával. Vliv ten však nebyl patrn již

valn open vnitní velostí ; královna, o nkolik let starší svého

muže a k zddné chorob sklonná, pozbyla pedasn pvab
mládí, a dvojí celoroní rozluka za pobytu Janova v Porýnsku

nepispla rovnž k tomu, aby král, práv dospívající mužných

let, k ní pevn pilnul.

Jsa píliš dlouho zvykiy poruníkování osob zkušenjších,

a to byl arcibiskup Petr Mohuský, strýc Balduin nebo jiní

rádcové, podídil se Jan sice po návratu z ciziny na nkterou

dobu ráznjší osobnosti Elišin, ale jakmile se návodem pán
Jindichovým na poátku roku 1319 odvážil toto pouto brutáln

pervati a se sebe setásti, cítil se osvobozena od závazku, který se

mu stával v pravd tíživým. A velmožný rádce neváhal ukázati

králi, že nyní již není teba, aby za svobodným užíváním mladické

volnosti jezdil do íše; že také ve vlastním království jí mže
do sytá užíti. Tehdy zmnil se rázem všecek život na dvoe praž-

ském. Nkdejší jinoch, který se jevíval v nesmlé zaostalosti své

tichým andlíkem, vyrostl naráz v prostopášníka ani zevní

slušnosti nedbajícího, až se rozhoený opat zbraslavský ne-

stail kižovati nad touto „neoekávanou a podivuhodnou pro-

mnou."
Obklopiv se, podobn jako kdysi Václav III., houfkem

mladších velmož, hýil král zcela bezúzdn, jako by chtl kvapn
dohoniti, co byl zameškal v letech jinošských. Pitky, provázené

hazardní hrou, stídaly se s milostnými dobrodružstvími a noními

toulkami po ulicích pražských tak hlunými, že jednou by byli

rychtáovi drábové málem ubili samého krále, nepoznavše jej.

S pohoršením vidlo duchovenstvo, že Jan nemístným vtipko-

váním a smíchem ruší i vážnost bohoslužby dvorské a že si vede

vbec jako hoch, jehož slova jsou jen listí se stromu padající

a vtrem odnášené.

Vše prozrazovalo povahovou nevysplost a takka chla-

peckost, dlouho zakrývanou poslušnou závislostí na zkuše-

njších rádcích1) a zvtšovanou ovšem i tím, že mladý pa-

x
) Nktei novjší historikové, na píklad Hoschek, posuzují krále

Jana ovšem zcela jinak; jeví se jim takka od dtských let obratným

politikem nevšedního nadání a také jeho srážku s manželkou vyliují jako

rozpor stízlivého ducha, hledajícího smírného vyrovnání, s vášnivou
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novník, z rodné pdy píliš záhy vytržený, v Cechách pece
zcela nezdomácnl a tak vskutku všude se cítil cizincem. Nyní,

když konen se domníval, že jest pánem ve vlastním dom, hodlal

Jan ovšemtaké eské království povznést itmi znamenitými vcmi,
které se mu v porýnské vlast i tolik líbily a zdály zvlášt dležitými.

Za souhlasu svých mladých soudruh prohlásil, že proslaví zemi

eskou inem, kterým na sebe obrátí zraky všeho kesanstva,

totiž zízením trvalého kroužku na slovo vzatých rytí v Praze

podle vzoru krále Artuše a pozváním všech kolc evropských

k velikému turnaji, který ml býti patrn základem jejich výbru.

V zemi, která dávno ješt nezapomnla hrz a hladného kani-

balství roku minulého , nebylo patrn vcí pilnjší nad tuto slavnost

,

chystanou na druhou polovici msíce ervna. V oboe blíže Prahy

postavena veliká devná aréna pro hry rytíské a široko daleko

rozesílána pozvání do cizích zemí, v nichž byl slavnostn zaruen

jménem panovníkovým i pedních velmož zemských bezpený

gleit všem, kdož by pišli do Prahy k slavnosti.

Pan Jindich z Lipé pál tmto hravým sklonm svého pána

a vítal je jakožto záruku vlastní vŠemoci ve vcech vážnjších.

Mezi pány eskými pak byl patrn nejeden spokojen tím, mohl-li

ukázati mladému králi, že západní ády rytíské i u nás mají zdárné

pstitele. Jest význané, že práv od roku 1318 v okolí Janov
nkolikrát potkáváme pana Plichtu z Adlar a na 2erotín, který se

byl jako odvážný turnejník i v dalekých krajích tak proslavil, že

mu až eský veršovec tento shon za uznáním ciziny ve zlé vykládal.

Dotkli jsme se již v prvním díle toho, že panstvo eské, politicky

i hospodásky mohutnjící a namnoze i k jasnjšímu vdomí ná-

rodnímu se probírající, nemlo vskutku palivjší touhy než vy-

rovnati se ve všem rytíským protivníkm ze Šváb nebo Bavor,

takže touha ta je pivádla pi všem žárlení na cizí soutž v zemi

k neúnavnému napodobování západních zvyk a vznešených novot

,

které tak oste káral vlastenecký kroniká, hoící jen pro vážné

zájmy panstva a ádnou „popravu zem eské". S vládou mladého

krále z dalekého Porýnska sklony ty ovšem nepestaly a práv
v prvních letech Janových vidíme v echách nkteré novoty

snahou o úplné znovunaDyti práv korunních, která královnu Elišku na-

plovala. Souvislé posouzení in a projev Janových však ukazuje

opravdu obraz zcela jiný.
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velmi význané, jako bylo na píklad dvanáctilenné klání soudní

v Hradci Králové, provedené znepátelenými vládyky z Kosic

a Tesic roku 1315., zjev podle souvkého svdka „neslýchaný

ni v zemi eské vídaný" Také množení manských závazk pesn
vytených podle západního vzoru, s nimiž se v echách potká-

váme hned v prvním desítiletí vlády Janovy,1
)
jest v tomto smru

význané a souviselo patrn aspo nepímo s vlivem lenních ád
hrabství lucemburského.

Pda eská nebyla tedy nikterak neplodná pro záliby krále

Jana, ale dtinský rozbh jeho za pozlátkem laciné slávy rytí-

ského vhlasu se skonil tentokráte ješt s úplným nezdarem.

V íši mla vtšina dvor knížecích patrn pilnjší starosti než

úast na slavnosti pražské a odjinud k turnaji nepišel rovnž
tém nikdo, takže vše pineslo spíše hanbu a zbyly jen mrzutosti

pro znaný náklad pípravný.

Penžní tíse byla vbec vc zlá, která mladého krále nemi-

losrdn vytrhovala z boulivých líbánek s úplnou svobodou a zvlí

konen získanou. Pan Jindich z Lipé a ostatní páni pi dvoe
vdli ovšem o lehké pomoci ; bylo teba sáhnouti jen do hlubokého

mšce klášterník i mšan, a tak se vskutku dalo beze zetele

k tomu, že pedchozí dv léta podstatn otásla zámožností celé

zem. Zbraslavský opat vytýká výslovn, že to, co se ve smru
tom vi klášterm tehdy stalo, bylo „dílo dokonalého ty-

ranství", takže prý všecek statek, který byl jeho klášter zachránil

pes zlá léta, padl tehdy v plen králi i jeho svdcm, kterým ne-

zkušený Jan ovšem nikterak nezavíral ruky své štdrosti. Stejn

však byla šacována i msta královská, od nichž král vymáhal

na píklad na slavnost stolu Artušova novou znanou da mimo-

ádnou. I jinak jeho komorní správa msta utiskovala, namnoze

ovšem zase spíše na prospch vlivných dvoan než k zisku vlastní

pokladnice královské. Nebo bylo to zajisté velmi úinným pro-

stedkem vydírání, když král daroval svému kancléi Janovi

na píklad všechny doplatky na podacím, které vyneslo nové pe-

mení lánové pdy msta Plzn.

Nejvíce pocítila ovšem zmnu ve zpsobu vlády královské

obec Starého msta Pražského, hlavní stedisko movitého bohatství

*) Dva zvlášt význané pípady tohoto druhu jsou smlouvy o hra-

dech Kamýku (na Litomicku) a Skekovu (Schreckenstein u Ústí nad
Labem) z roku 1319 (Reg. III No. 479, 482, 483, 525).
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v království a nevyerpatelná studna úvru. Na tinácte tisíc

hiven1
)
prý pijala odtud komorní správa za jediný rok 1319

na vynucených pjkách a mimoádných berních, a rozhoení

Pražan nad jednáním tím bylo zcela pochopitelné. Nebo když

roku 1318 král pijal od nich 3000 kop, zavázal se, že jich po celá

dv léta nebude obtžovati žádnou sbírkou, ale neminulo pl roku

a již žádal, aby obec vyplatila 500 hiven hrabti hanavskému

na žold králem mu dlužný a komoe pímo 1000 hiven. Vojenský

lid, který do Prahy se byl sešel v boji se stoupenci královninými,

bylo Pražanm rovnž živiti a to stálo pes 500 hiven. Zárove
však obtžoval dvr nkteré boháe pražské pímo svou úvrní po-

tebou a neváhal užívati protinepovolným dokonce ani práva útrp-

ného, patrn pod záminkou velezrádných rejd. Tak byl prý jeden

z nejbohatších patriciú, Meinlin Rokizaner „muen bezprávn pro

peníze" a dva jiní mšané, Eklin a Kunšík, naíkali na to, že byli

rovnž pro peníze jati a v domech jejich násiln ubytováni slu-

žebníci královští.

Takové nemilé návštvy družiny královské v domech patri-

cijských a zpupnosti, jež tropila velmožná spolenost , shromáždná

kolem mladého krále, byly vbec píinou trpkýchnák a snášeny

stejn tžce, jako skutenost, že Pražané v cizích zemích za ob-

chodem cestující v dob té nejednou uvázli ve vzení pro neza-

placené závazky krále eského. To se jim stávalo jak v Porýní

tak v Itálii, kde se zejména tlorenští vitelé koruny eské z doby

Václava II. tímto zpsobem hlásili drazn o své právo. Obchod

pražský tím vším ovšem trpl velmi a mšanstvo vzpomínalo

s žalem nedávných let, kdy Petr Mohuský a jiní páni íšští spra-

vovali zemi a pevn zadržovali zbujnictví šlechty, dlouholetými

zmatky zdivoilé.

Toho nyní nebylo. Od sklonku roku 1315 stíhaly bda
za bdou zemi, uvrženou v nový vír nejistoty veejných po-

mr, a zvlášt po vypuzení obecn vážené královny jevilo se krá-

lovství opt híkou v ruce neschopného mladíka, ovládaného

J
) Tvrdí to Petr Zbraslavský (Fontes III. 256). Bachmann (Gesch.

Bóhnu-ns I. 759) soudí, že kroniká tu opravdu pehání, a opírá se pi tom

o stížný list Pražan, o nmž níže bude e. Ale list ten nezmiuje se ješt

o penzích králi vyplacených po msíci ervnu 1319 a mluví vbec jen

o tom, co králi poskytla obec, a nikoliv o tom. co bylo sebráno u jedno-

tlivc.
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zištnou kotem velmož. Týž Jindich z Lipé, který se mšanm
jevil roku 1309 za ko utanského krále takka symbolem panské
zpupnosti, mocn pekážející volnému vznosu sebevdomí patri-

cijského, tímal zase kormidlo moci a ukazoval mšanm, že

jsouce chlapského urození, nemají práva ozvati se proti jakému-
koliv vydírání.

Nesnesitelnost tohoto stavu pivedla patriciát pražský tedy

k torna, že se znova, jako ped desítiletý, pokas il hledat isvého práva

násilnou svépomocí a zjevným vzepením. Ale ovšem za podmínek
zcela odchylných a zpsobem podstatn jiným než tehdy, když
náhlým zajetím pedních pán zemských plutokracie pražská

a kutnohorská doufala, že dosáhne toho, aby se smla rovnati

nejvyšším pánm v zemi. Nyní byl cíl mnohem skromnjší; spíše

obranný než útoný.

V lajné schzi pedních mšan byli podle Petra Zbraslav-

ského všichni svoi ni v tom, že „král jest ovládán a svádn zhoubnou

radou, takže všichni násilí trpí a království hyne". Aby k obran
bylo možno ruku piložiti, jevila se žádoucí pedevším svornost

všech a proto došlo nejprve k pátelskému narovnání rozliných

záští, jež rozdlovaly patriciát v rzné strany navzájem se hu-

bící, a uinna slavnostní písaha o spolené souinnosti. Zku-

šenost z roku 1309 pouila patrn mšany dostaten o tom, že

vzájemná evnivost jest bezpenou zárukou neúspchu, a vedla

patriciát i k tomu, aby se nebezpeil jen na vlastní síly, nýbrž

pibral na pomoc i nižší lid mstský.1
) Nešlo tedy jen o spiknutí

uchystané v ústraní. Nkdy na konci ervna, piáv když král se

byl odebral po nezdaeném turnaji na Moravu, sešla se v Praze

valná obec a zvolila vvbor šesti pedních muž, kteí se ustavili

ve skutenou mimoádnou vládu; všichni jim slíbili vrnost a

poslušnost.

Pi tom bylo ovšem prohlašováno, že úmyslem msta není

nikterak odpírati králi vrné služby; mšané hodlají prý jen

správn jej pouiti o nebezpeí, které hrozí celému království,

a ze všech sil jej podporovati pi nutné náprav. Nejpalivjší

*) Že se obec mšanská v prvních letech Janových druhdy i jinak

domáhala svých práv proti patricijským konšelm, dosvduje na píklad

okolnost, že Petr z Aspeltu byl roku 1311 nucen smiovati ,,discordiam,

quam habuerunt jurati cum communitate". Spor ten vznikl zejména

pro stranickou správu ungelt.
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náky msta pak sebral výbor v stížném listu, který jest zachován

podnes v nejstarší pamtní knize staromstské. Byla vnm s trpkou

vyítavostí spotena všechna píkoí uinná obci za vlády Janovy.

To byla skutená revoluce proti královské vlád a její význam

vzrostl podstatn, když bylo zjevné, že Pražané hledají a nalézají

mocné spojence mimo msto.

Patriciát vdl dobe, že jeho síly nestaí k odstranní pana

Jindicha z Lipé, a proto hledal pomoci tch velmožných osob,

které vládu tohoto pána rovnž tžce nesly, totiž královny, na

Mlníce internované, a pana Viléma z Valdeka. Pan Vilém pak

chopil se milerád vítané píležitosti a pijav zálohu na žold své

zbrojné družiny, 1

)
pichvátal bez odkladu do Prahy a rovnž

neváhala královna Eliška tak uiniti; dne 7. ervence byla

na Starém mst slavnostn pijata a její pítomnost sloužila

ovšem nemálo k povznesení odporu proti králi.

Ale také Jan objevil se hned potom ped Prahou. Zpráva

o pozdvižení mšanském zastihla jej v Brn spolu s dtklivým pi-

pomenutím, že jakékoliv prodlení umožní bohatým mšákm, aby

se posílili najatým žoldnéstvem. Sebrav tedy vojsko, kolik práv

ml pohotov, pitrhl s pomocí Jindicha z Lipé a Mikuláše Opav

ského ped Prahu hned den po vjezdu manželin, a vskutku se

mu podailo zajistiti se aspo hradem a Menším mstem pražským.

Vže mostecké však zstaly v rukou mšan a tak nastala v Praze

podobná situace jako v ervnu 1310, než byla princezna Eliška

vypravena do Špýru. Opt stála Pemyslovna pod ochranou

mšanstva pražského a skupiny šlechtic, králi odporujících;

ale jak zcela jiné bylo nyní její postavení! Na pomoc zvení nebylo

valné nadje a byl to vlastní manžel, proti nmuž se Eliška nyní

spojovala se vzbouenými poddanými, manžel, který ml v moci

i její dítky a mohl se bezpeiti pomocí vtší ásti eského panstva.

Jindich z Lipé stojí pevn pi nm a vyzývá jej, aby bez lítosti

pokoil i vzdor manželin i zpupnost opovážlivých mšan.
Proto nedošlo ani hned k jednání, nýbrž nejprve k drobnjším

šarvátkám, pi nichž statky mšanské ped branami zle utrply ;

a nejhorší bylo, že ani staré spory patricijských rod nebylo možné

zcela pekonati obecnou svorností narychlo upedenou. Nkteí

!) Podle út staromstských vyplatili mu Meinlin Rokycanský

aFridrich Kadaský 200 hiven, .proservitiocivitatis" (Reg. III. No. 553).



300

Velfovci, úhlavní nepátelé Wolframovic, vešli tajn s králem

ve spojení a dali mu odvahu k útoku na Staré msto. Se temi sty

odnc, seadnými pod sedmi praporci, vyjel král z hradu a pe-
brodiv eku pod mstem udeil nejprve na pedmstí kolem klá-

štera zderazského, vypálil je a chystal šturm na bránu mstskou
na Perštýn pi kostelu sv. Martina ve zdi.

Ve mst nastalo zdšení; vtší ást lidu obecného, které

dosah sporu nebyl zcela zejmý, prozrazovala nechut k brannému

odporu proti králi, a rozpaky ty pak odnímaly odvahu i bohatším.

V rozhodné vsak chvíli pan Vilém z Valdeka napial všecky síly

a se svou družinou odrazil útok. Píštího dne pak pišla neoeká-

vaná posila
; pan Petr z Rožmberka pitáhl na pomoc mstu i krá-

lovn od jihu s družinou tak etnou — kroniká mluví dokonce

o tyech stech bojovník — že král se nemohl nového útoku

již odvážiti a do hradu se vrátil s nepoízenou. Pro se byl rožm-

berský pán tehdy odvrátil od strany Jindicha z Lipé, nevíme

urit, ale patrn psobila tu obvyklá evnivost na šastnjšího

soupee. Vzájemné odcizení obou nejmocnjších pán v zemi

prozrazuje také skutenost, že již na poátku ervna 1319 Petr

z Rožmberka nebyl nejvyšším komorníkem soudu zemského,

nýbrž dležitý úad ten tehdy ml Ronovec z píbuzenstva pán
z Dube, Albrecht z Lubšic.1

)

Píchodem pán Petrovým stalo se tedy rychlé pokoení Prahy

pochybným a králi nezbylo, než aby pece vyjednával. Bylo smlu-

veno pímí a za hojné úasti panstva došlo v Praze k novému

snmu smírnému,2
) který zpsobil vskutku vyrovnání protiv. Pod-

mínek, jimiž toho bylo dosaženo, neznáme sice pesn, ale kroniká

naznauje, že vzbouení mšané si vymohli plnou beztrestnost

a slavnostní listina Janova ze dne 27. ervence pro Staré msto
pražské ukazuje, že dosáhli i nadto nkterých ústupk.

Listinou tou potvrzuje totiž král stará práva Nmc
pražských, jak byla sepsána Sobslavem II. a pozdji opa-

kována Václavem I. i Pemyslem II., a slibuje nadto, že chce

podporovati mšany pi vymáhání pjek u odpírajících dluž-

ník šlechtických a že se postará i o to, aby za mšana,
jenž by snad byl zajat, nebylo žádáno vtšího výkupného než

*) Rcliq. tabul. terrae I, 8, 11, 30.
8
) Zápisy deskové z dobyté mluví výlovn o ,,generále collcquium".

Rel. tab. terrae I. 33.
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tinácte penízk. Tyto sliby si vysvtlíme snadno skuteností,

že práv v dob domácích zmatk nejeden zadlužený pán se

pokusil vyrovnati se s mšanským vitelem podobn, jako to

byl uinil roku 1318 pán z Lichtemburka s jihlavským Seibotem.

Vtší nesnáz iní však vysvtlení, pro se Pražané domáhali

potvrzení práv Sobslavových, vydaných pece jen pro kupectvo
nmecké v Praze. Podrobná úvaha o tom zavedla by nás píliš

hluboko do sporných otázek, hledících ke vzniku mšanské
obce pražské, a proto, pomíjejíce jí úpln, spokojíme se s mož-
ností, že snad Janova konfirmace starých osobních práv nme-
ckých vznikla také pedevším pod tlakem okamžitých zkušeností.

Samovolné útisky, které pedcházely brannému odporu proti

králi, pouily asi Pražany o tom, jak nedostatenou ochranou jest

povšechné potvrzení svobod mstských z roku 1316; hledali tedv

podrobnjší vytení a doklady osobních výsad svých, které by
jim král znova a výslovn zaruil, nenalezli však v truhlici své

listiny, jež by se k tomu lépe hodila, než práv listina Pemysla II.

Otakara z roku 1274, potvrzující a opakující výsady udlené
kupecké obci pražské nasklonku 12. vku. Že toto nkdejší družstvo

cizinc bylo vskutku nco zcela jiného než souvká obec Starého

msta, norimberským právem se ídící a tsn srostlá s osudy

zem, toho Pražané budsi dostaten nebyli vdomi anebo schváln
nedbali, ježto jim šlo o to, aby v rozhodné chvíli králi pedložili

vbec doklad, zajištující výslovn jejich osobní práva proti jaké-

mukoliv násilí, a král potvrdil je proto, že tak v jednání smírném

bylo smluveno.

Pi jednání tom vymínili si Pražané patrn i nkteré jiné

ústupky, hledící k jejich spolenému zájmu, jako bylo na píklad

vrácení krámk masných, nedávno darovaných královn Rejce,

a domáhali se ovšem i náhrad pro poškozené jednotlivce, jako byl

teba pražský patricij Konrád Junošv, jemuž byl král bezprávn
odal rychtu plzeskou a nyní mu ji vskutku vrátil.1

)

*) Také kutnohorskému mšíanu Mikuláši Klaricovi vrátil Jan
dne 24. ervence rychtu budjovickou, s níž jeho otce byli sehnali ped
mnoha léty Jindich z Rožmberka a Vilém z Landštejna ; ale vrácení to

bylo asi spíše vyslouženo tím, že Mikuláš králi pomáhal penzi podobn
jako to inil jiný bohá kutnohorský, Syboto Schepner, jemuž se dostalo

za to znamenitých výsad berních pro jeho statek v Kbelích u Kolína

(Tadra, Listá zbraslavský No. 35).
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Vzpoura se tedy skonila pro Pražany celkem šastn a s ja-

kýmsi úspchem. Úspch ten však potrval vru velmi krátce

a zmnil se rychle v opak. Již po nkolika málo dnech král, do-

sáhnuv plné moci nad mstem, obrátil a píval zadržené jeho

nemilostise rozlil plným proudem. Slíbená amnestie nebyla nikterak

zachována a zejména vdcové vzpcury pocítili tžce hnv krá-

lovský. Úastníci šestilenné revoluní vlády byli ze zem vypo-

vzeni a pod záminkou pokuty byl jak na ostatních zámožných

obanech tak na obci vynucován peníz tak znaný, že zbraslavský

opat v souvkých zápisech svých toto „mnohonásobné trápení

lidu" rozhoen odsuzoval, a k svaté pann, tšitelce za-

rmoucených, s dojemnou prosbou se obracel, by již jednou

uinila konec tomu ustavinému smutku. A projev ten jest

vru význaný. Ješt nkolik let ped tím Petr Zbraslavský

ml jen píkrá slova odsouzení pro zbjnost bohatých mš-
an, kteí si zajetím pedních pán eských chtli zajistiti

podíl na vlád v zemi; nyní litoval bd, které Prahu stihly,

a odsuzoval skupinu panskou, která zmocnivši se mladého

krále, mšanm dávala cítiti svou vtší moc.

Pro další vývoj stavu mstského u nás byla chvíle ta nepo-

chybn vbec význaná, nebo znamenala konené pochování ne-

jedné smlé nadje, která byla vyrostla mezi bohatým patriciátem

mst eských v prvních letech 14. vku. Již nábh roku 1309 ne-

skonil pro bohaté mšanstvo veskrze úspšn a páni, kteí jím mli
býti zasaženi, zachovali vrch ; ale v letech nejblíže následujících mohl

se patriciát pražský a kutnohorský aspo spolehnouti na podporu

moci královské, opatrované nmeckými rádci, kteí mli plné

porozumni pro zájmy mšanstva a brali je v ochranu. Po vzpoue

roku 1319 však nenalézají zájmy ty již podobného pochopení

u dvora mladého krále, který se octl zcela ve vleku panského

okolí a sám byl proniknut feudálním cítním, odsuzujícím jakou-

koliv vzpínavost neurozeného živlu mšanského. Všechno to

mlo pro další vývoj dosah velmi znaný. V pohnutém desítiletí

po vymení rodu pemyslovského vsunula se hlavní msta krá-

lovství, Praha a Hora Kutná, mocn do popedí djin zemských

a zasahovala inn do nejdležitjších obrat jejich. V dob ná-

sledující, po roce 1319, toho již není; vliv nmeckého patriciátu

v život veejném klesá a ustupuje zejm utužené moci šlechtické

obce zemské. Když pak po stu letech, v dob husitské, Praha opt na
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sebe strhla vdí úlohu v zemi, odrážejíc zbrojné ety královské

od svých hradeb a dosahujíc váhy takové, že se ozvaly hlasy,

nemíní-li vskutku z ech uiniti mstský stát jako Florencie v To-
skán, nebyla to již Praha nmeckého patriciátu, nýbrž Praha,

v níž zvítzil nižší lid domácího pvodu, opený nikoliv o bohatství

movité a sílu penz, nýbrž o ideu svatého boje za poznanou pravdu.

Vývoj ten souvisel ovšem snad z ásti i stím, že v prbhu
I i. vku výtžky dol eských, o nž se pedevším opíral neobyejný
rozmach živlu nmeckého v zemi, postupn klesaly, než úvahy
o tom všem odvlekly by nás píliš daleko od vlastního thematu:
staí, uvdomíme-li si význam, který v souvislosti té povstání

roku 1319 vskutku mlo jako význaný mezník djin nmeckého
mšanstva v Cechách.

Vedle otázek, hledících k vcem pražským, jednal snm
ervencový ovšem také o narovnání mezi králem a urozenými

stoupenci jeho choti; ale na em se v ohledu tom zstalo, vlastn

nevíme. Nepochybn smír, k nmuž došlo, i jim zaruoval bez-

trestnost, a to patrn beztrestnost lépe zachovanou než mšanm
pražským, ale nkdejší moc u dvora se královn již nevrátila.

Eliška zstává bez vlhni na manžela, a otásl-li snad nový mír

v nem všemocným vlivem pana Jindicha z Lipé, bylo to jist

jen na chvilku: nebo vzáptí po jednání pražském velmož ten

byl naopak zbaven i soupee, který s ním dotud nejdslednji
závodil a zárove královn byl nejmocnjší oporou, totiž pana
Viléma z Valdeka. Vc ta souvisela s událostmi v íši, které

pišly práv vhod, aby uvolnily vnitnímu naptí v echách.

Fridrich Sliný byl se roku 1319 odhodlal hledati rozhodnutí,

tolikráte odložené, znova pímým nárazem na bavorské zem
svého protivníka. S pomocí arcibiskupa salcburského a nkterých
jiných soused sousteoval ve Welsu v lét dosti znané vojsko

a král Ludvík byl nucen opatiti se proti chystanému útoku

rovnž podporou spojeneckou. Hledal jí ovšem i v echách a tu se

odhodlal pan z Valdeka s vojenským lidem, s nímž byl práv bránil

Prahy, vstoupiti do jeho služeb. Král Jan pak dal k tomu zajisté

milerád svolení, nebo zbavoval se tím velmi nepohodlného ochránce

nárok své choti a mohl se bez obavy ped obnovením zmatk
v zemi vnovati sám jinému podniku válenému, který mysl jeho

v této chvíli úpln zaujal.
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Šlo totiž o bohatý kraj lužický na severu ech, k jehož

získání náhoda králi Janovi cestu byla otevela. V Brambo-
ích zemel dne lé. srpna 1319 markrab Waldemar. Askánec

ten, kníže rytíský a vynikajícího nadání, spojil po vymení
tém všech mužských len svého rodu pod svou vládou znenáhla

vedle marek braniborských také Dolní Lužici s BudyŠínskem

a Zhoeleckém, Frankfurt nad Odrou a znané ásti Míšn, Dolního

Slezska, Pomoan i Meklenburska, takže se stal vskutku nejmoc-

njším sousedem íše eské na stran plnoní. Pestrý soubor lén,

který takto vznikl, neml ovšem vnitní soudržnosti a rozpadl

se, jakmile Waldemar náhle a bezdtek zemel. K plnému d-
dictví po nm hlásil se sice jeho synovec, Jindich Braniborsko-

Landsberský, ale tento poslední potomek slavného rodu byl ho§ík

jedenáctiletý a neduživý, neschopný uhájiti svých práv. Za poru-
níka jeho pihlásil se vévoda saský Rudolf, který dosáhl vskutku

uznání ve Stední Marce a Dolní Lužici, ve Staré Maice však

vládu zachovala vdova po Waldemarovi a s ní její nový manžel,

vévoda brunšvický. Vévodové meklenburští a pomoansko-wol-

gastští se zmocnili nkterých severních ástí pozstalosti, vé-

voda hlohovský obsadil Zahásko a Svtbozímsko, arcibiskup

magdeburský jižní okraj Stední marky a stárnoucí landkrab

Fridrich Pokousaný sahal bez rozpak po oné asti Míšn,

kterou byl kdysi Waldemarovi nevolky postoupil a kde se zá-

rove také biskup míšeský Vítek, bratr pana Tmy z Koldic,

hlásil k nkterým panstvím a dchodm.
Byl to dravý shon, v nmž soused se snažil pedstihnouti

souseda. Také ovšem na dvoe pražském vzbudil zájem nemalý.

Zde k sob pak pipoutal nejvtší pozornost postup slezského vévody

Jindicha Javorsko Furstenberského , manžela Pemyslovny Anežky.

Piastovec ten, dovolávaje se okolnosti, že jeho matka Beatrix

byla dcerou braniborského markrabte Oty Dlouhého, táhl se

pedevším ke kraji, který pozdji byl nazván Lužicí Horní

a skládal se ze dvou hlavních území, Budyšínska a Zhoelecká.

Území ta, rozdlená po dlouhá léta mezi dvojí vtev rodu askán-

ského a tím navzájem odcizená, byla teprve od roku 1317 mark-

rabtem Waldemarem svedena pod spolené panství, cele ne-

splynula však ani tehdy. Jindich Javorský doufal, že se mu podaí

získati obojí kraj a vtrhl, hned jak zvdl o smrti markrabte,

ze sousedního Javorska s družinou do Zhoelecká, kde mu msta
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Zhoelec a Leuban vskutku otevela brány a dn _ srpna hol.

vála. Také rytístvo zem zhoelecké, v ele s pánv z Gerštorfu

a z Baruthu, pijalo jej za pána ; vévoda se pak chystal k postupu
i dále do Budyšínska a ohlašoval zárove své nároky i na Dolní

Lužici a na Frankfurt nad Odrou.

Díve však, než je mohl uplatniti, narazil na odpor z ech.
dvoe Janov zavládlo rovnž pesvdení, že pi pekotném

rozchvacování velikého ddictví pímo v sousedství král eský
nemže zstati neinným divákem, a zejména vzpomli si tu

íjudysmsko a Zhoelecko bývalo kdvs i íšským
lénem P vcu a že bylo teprve v polovici 13. století postou-

peno jako vnná zástava markrabatm braniborskvm . Z vci té

neplynul ovšem nikterak bezpený nárok právní, aby ony zem
smrtí Waldemarovou spadly zpt na zemi eskou; žil ješt sy-

novec zemelého a nadto byly Budyšínsko i Zhoelecko léna íšská.

Ale Jan dbal právních jemností stejn málo jako vévoda javors

a jiní nápadníci ddictví po Waldemare vi. Tvrdil, že zem spadlv

na nho jakožto ddice Pemyslovc1
) a nárok jeho se potkal

namnoze s ptíznivvm pijetím.

A-po v Budyšínsku. Zde psobili ve prospch krále eského
pedevším dva páni pvodu míšeského, které však poutaly se

zemí eskou osobní sví zky a kteí zárove i v Budyšínsku mli
nkterá zboží, pan Ota z Bergova a Tma z Koldic. 2

; Nedbajíce

drazného wzvání vévody javorského, aby k nmu pistoupili

jakožto ddici zem budvŠínské, ohlásili králi Janovi, z< jsou

ochotni jeho pijmouti za pána, a nabízeli mu zárove své služby

k dosažení pátelské dohody o spoleném postupu jeho s míšesk
markrabtem Fridriche- . Než také v pedních mstech zem,
v Budyšín, Lubav a Kamenci, jevila se nálada eskému králi

píznivá ; mšanm slibovalo patrn spojení s íší eskou vtší

výhody, než panství drobného vévody slezského. V mst Budy-

A . nos legitime devoluta" praví výslovn v listin z 31. srpna.
: Tvrzení H. Knotheho (Arch. f. sáchs. Geschichte VIII. 281),

že Tma bvl tehdy majetníkem msteka Krupky u Teplic, není správné

;

dostal je teprve roku 1330 a rovnž není jisté, byl-li Ota z Bergova již

tehdy pánem hradu Kyšperka ;
jest to však možné, nebo pozdji Ota

hrad ml opravdu a již roku 1320 jest svdkem na listin vydané v Ky~-

perce. Oba páni oznaovali v listu, o který se vdomosti naše pedevším
-jí (Cod. dip. Lusat. super. I. Addit. 99), krále Jana jakožto svého

pána.

š u s i a, Dv knihy eských déjin II.
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sín psobily pak zajisté i jiné okolnosti, eskému zájmu píznivé.

I za panství braniborského zachoval sitotiž eský král protek-

torát nad tamním kostelem kolegiátním, jehož proboštem a spolu

arcijáhnem kraje budyšínského byl práv Bernard z Lipé, pí-

buzný pán Jindicha, který jakýmisi píbuzenskými svazky byl

spiat s Tmou z Koldic a jeho bratrem Vítkem, biskupem míše-
ským. Tré jmenovaných mst bylo v zemi Budyšínské initelem

mocným a vedle rytístva domohlo se na snmech zemských

znamenitého vlivu. Jejich píznivá nálada byla králi Janovi

ovšem pobídkou, aby neváhal se zjevným pihlášením svých ná-

rok na kraj, kterj> se mohl státi moci jeho na severu tak zname-

nitou posilou.

Bylo ovšem na snad, že vc neprojde bez sváru s Jindichem

Javorským, s nímž nadto, jak se zdá, ješt trvaly i nkteré nesnáze

o náhradu vna jeho manželky, kdysi zajištného na Hradci Krá-

lové. Skuten však i v tomto smru se podailo nalézti východisko

bez boje, a to pedevším piinním Jindicha z Lipé.

Pan Jindich míval s vévodou javorským již díve styky

pátelské jako prostedkovatel jeho satku a dvrný pítel jeho

tchýn, královny Rejky. Proto, aby zabránil srážce Fridrichov

s králem eským, nabídl jim vlastní zboží své k usnadnní smír-

ného vyrovnání. Bylo to 2itavsko, kde Jindich z Lipé jako pán

msta Zitavy, hrad Ronova, Oj vína, Schónbachu a kraje k místm
tm soudem píslušného ml takka drobný státeek pohraniný.

Státeek ten postoupil nyní králi,1) aby mohl býti dán vévodovi

javorskému v zástavu za 19 tisíc hiven vna jeho choti, a o nárok

na ddictví po markrabti Waldemarovi mli se pak král i vévoda

smluviti tak, že by tento podržel Zhoelecko,2
) ale neprotivil se

x
) Ovšem nikoliv zadarmo. Jindich z Lipé nezískal sice tehdy

v náhradu za Žitavsko Krumlov Moravský, jak tvrdí Palacký opíraje se

o nepesnou zprávu Jana z Gubenu ; msto to ml již pedtím (viz Reg. III.

No. 458), dostal však jiná zboží na Morav, kde se stal zárove zemským

hejtmanem, zejména msteko Kunovice s osadami Derflí a Mikoviccmi,

a msteko Hostradice se vsí Mašovicemi. Ostatn mu postoupil král

také hrad Lipnici, nedávno získaný od Fridricha z akovic, a polovici

msta Brodu Nmeckého s doly v Mittelbcrku, koupenou za 2500 hiven

od Raimunda z Lichtemburka.
2
) Nikoliv však jakožto léno eské, jak míní Knothc (1. c. 289);

Budyšínsko i Zhoelecko bylo lénem íšským a zstalo jím, ale pi pá-

telském pomru krále Jana k Ludvíkovi Bavorskému bylo na snad„
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tomu, aby Budyšínsko pipadlo Janovi, a postoupil mu nadto

svá práva k Dolní Lužici, zemi Lubusské a Frankfurtu nad Odrou,

o jejichž získání se Jan chtl pokusiti na tomto základ právním.

Tak byla shoda ujednána vskutku a již dne 31. srpna mohl
král Jan v Praze pijmouti hold zástupc rytístva i mst zem
budyšínské, kterou, a byla jen ástí nkdejší marky míšeské,

nerozpakoval se tu oznaiti za marku samostatnou, rozmno-

žuje titul svj bezodkladn slovy „marchiae Budissinensis do-

minus". 1

)

Slavnostní hold neobešel se ovšem bez podmínek a pesn
stanovených závazk panovníkových vi novým poddaným.
Listina, kterou Jan o tom vydal stavm budyšínským, jest velmi

pouná a význaná. Z ní vidíme zejm, že Budyšínsko nemlo
nikterak splynouti se zemí eskou; zstávalo lénem samostatným

a král sliboval, že zachová obyvatelstvu svobodu a dotavadní

práva, zejména ta, která mu prý kdysi udlili králové eští, dokud

vládli v Budyšínsku. Zavazoval se pak zvlášt, že nebudou nuceni

ani jemu ani nástupci jeho platiti žádných daní mimoádných,'-) a

že k zemské hotovosti budou pidržováni jen v hranicích marky,

nikoliv mimo hranice. Mstm, která pedevším projevila ochotu

k pijetí jeho panství, sliboval zárove, že nikomu je nezastaví

ani „jménem župy" nepikáže, prokazuje pi tom zvláštní po-

zornost a výhody zejména Budyšínu samému a vytýkaje, že po

nm, jako nejvýznanjším lenu svém, má celá marka zachovati

jméno.

že ve smru tóm dohoda nenarazí na vážné pekážky, a král Jan se obrátil

ve vci budyšínské ke kláli ímskému patrn v záptí s podobnou žádostí

o dodatené schválení okkupace, jako to uinil hled k Lužici Dolní

listinou z 22. záí (Rcg. III. No. 531).

l
) Domnnka Knotheho, že slova ,,tota marchia et provincia terrae

Budissinensis" tlumoila nárok Janv k celé pozdjší Lužici Horní, pojí-

mající také Zhoelecko, není správný, jak vysvítá zejména z listiny Jin-

dicha Javorského z 22. záí 1319 (Reg. III. No. 629), kde se výslovn
vedle sebe klade , .provincia sivé marchia Budissinensis" a ,,terra et civitas

Gorlicensis". Dotkli jsme se ostatn již nahoe toho, že obojí kraj byl po
mnohá desítiletí rozdlen pod vládou rozliných vtví rodu braniborského

a spolené panství Waldemarovo nad Budyšínskem a Zhoeleckém od

roku 1317 nevedlo nikterak k jejich splynutí.

) ..Petitiones steure" ; mínna jest tím t. zv. Lede, obvyklá

v územích severonmeckých.
20*
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Pi nkterých podrobnostech ád lenních a zejména pi
výsadách manu hradu budyšínského nedovedlo poselstvo krále

ovsem pesvditi úpln o správnosti svých nárok, ale i ta vc
byla upravena slibem panovníkovým, že je zachová ve všech

právech, která ádn doloží. Králi šlo patrn o to, aby vyídil

zásadní otázky, spojené s uvedením do nového markrabství, co

nejrychleji a mohl ješt vas, než podzim pikvaí, pistoupiti

k vojenské výprav, která se neobracela již proti vévodovi javor-

skému, nýbrž mla rozšíiti panství Janovo až k stední Ode
získáním Lužice Dolní.

Na snmu dvorském, svolaném v posledních dnech srpna

do Prahy, zajistil se hojnou úastí pán eských, takže jeti s ním

za hranice zemské se tehdy rozhodli tém všichni nejpednjší

velmožové, zejména Mikuláš Opavský, Petr z Rožmberka, Vilém,

z Landštejna, Hynek Berka z Dube, Beneš z Michalovic, Oldich

ze Žebráku, Friduš ze Srno j na a spolu s nimi i páni z rozhraní

esko-míšeského, Ota, purkrabí Doninský, Tma z Koldic, Al-

brecht z Lizniku, brati Fridrich a Heman ze Šumburka a jiní.

Pán nejmocnjší v zemi, Jindich z Lipé, ovšem krále neprovázel

;

byl již ped tím poven správou Moravy jako plnomocný hejtman

královský a nvní ml patrn i v echách vládnouti v nepítomnosti

panovníkov.

S vojskem ítajícím pes ti sta rytíských kopí vyjel tedy

král ped polovicí záí z Prahy a dne 22. toho msíce sešel se osobn
v Olešnici1

) s vévodou javorským, aby zpeetili listiny o dohod
a spolen se obrátili ke králi ímskému Ludvíkovi s žádostí o její

schválení. Jindich Javorský tu opravdu postoupil Tanovi všechna

svá domnlá práva k Dolní Lužici, zemi Lubusské a Frankfurtu

nad Odrou a open o tento právní nárok, v podstat své dosti

pochybný, neváhal Jan s vojskem táhnouti bez rozpak dále

k severu.

Zde však narazil na pekážky nepekonatelné. Nebylo v Dolní

Lužici nikoho, kdo by mu byl cestu razil tak, jako se stalo v Bu-

*) Nelze ovšem pesn íci, která Olešnice to byla, zda vesnice

Oelsnitz na Labi blíže Grossenhainu, i Langenóls na rozhraní Javorska

a Zhoelecká. Jist však nelze mysleti na Olešnici Slezskou, jak inil Emler

v rejstíku k Regestm, nebo na Olešnici u Voigtsberka ve Voigtlandu,

kterou jmenuje Knotke (1. c. 287), byv ktomu sveden nesprávným znním
Istiny, kde má býti ,

,in castris" a nikoliv ,,in castro".
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dyšínsku; za to byli tu jiní mocní uchazei o vládu nad osielou
zemí, pedevším nejbližší sousedé, arcibiskup magdeburský a vé-

voda Rudolf Sasko-Wittenberský, poruník posledního Askánce,

Jindicha.1
) A k vévodovi piklonili se i nejmocnjší rody lužické

jako byli páni z Chotbuzi, vstoupivší s msty Kubínem a Sommer-
feldem v jednotu k spolené obran, takže nadje krále eského
na úspch tím valn poklesla hned na poátku. Ale dobrodružný

Jan pokusil se o své štstí pece; skuten dobyl Sommerfeldu
a jal se obléhati i Kubín, hlavní msto kraje. Ale bez píznivého
výsledku. Vida tudíž, že nepoídí, upustil v prvních dnech msíce
íjna od obležení a dal se na ústup; jen v Sommerfeldu zanechal

posádku, ale dlouho nepo držel ani toho místa. Rudolf Sasky,

který byl zatím v Berlín jednal se stavy braniborskými, pišel

na konci íjna do Kubína a s pomocí domácího obyvatelstva vy-

tlail poslední zbytky eského panství i z jižního cípu marky.')

V druhé polovin íjna vrátil se tedy Jan nazpt do ech.
Dobrodružné nadje, složené v dohodu s Jindichem Javorským,
c e sice nesplnily ; z veliké pozstalosti markrabte Waldemara
uchvátil král eský vskutku jen Budyšínsko, ale i to se jevilo

úspchem. Bylo to první veliké léno íšské, jímž mohl svj titul

nov ozdobiti, a zárove první krok na dráze k rozpínávému
rozmnožení rodové moci šastnými výboji nahodilého rázu, což

jeho náladovému jednání hovlo lépe, než dsledné úsilí o upevnní
moci královské v zemích, které již ml. Vliv Jindicha z Lipé,

hlavního prostedkovatele ve vci lužické, koneným výsledkem

jist nepoklesl, nýbrž upevnil se tím bezpenji, ježto práv tehdy

pan Jindich byl smrtí zbaven navždy i soupee nad jiné nebez-

penjšího, Viléma z Valdeka, jehož návrat z ciziny mohl mu
jinak býti zase nepohodlnou pohržkou.

Byl to vlastn smutný konec pohnutého života, jehož se

dostalo panu Zajícovi. Vidli jsme, jak se byl po smíru pražském

s nkterými jinými pány vydal do Bavor na pomoc králi Ludví-

J
) Že by se byl tehdy také lantkrab Fridrich ucházel o marku

.nžickou, jak tvrdí Wegele 336, a proto s Janem boj podstoupil není ani

doloženo ani pravd podobno.
2
) Za to zachoval Jindich Javorský nkterá msta dolnolužická

pece ve své moci a spojil je se Zhoeleckém, zejména Sorau, Tricbel

a Senftenberg (viz o tom W. Lippert, Wettiner und Wittelsbacher sov. ie

die Niederlausitz im 14 Jahrhundert).
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kovi, a ekalo je tam tažení vru neutšené. Od polovice záí

elil král Ludvík s vojskem dosti znaným blíže Mhldorfu svému
rakouskému protivníkovi podobn jako roku 1316 u Esslink

;

jen eka dlila vojska a denn se ekala srážka, když tu vojsko

bavorské bylo zachváceno podivnou panikou a povstmi o zrad.

Postrach ten zpsobil, že se nejdíve synovec Ludvíkv, Jindich

Dolnobavorský , opustiv bojišt, utekl do Landshutu a dne 28. záí

i sám Ludvík nastoupil se zeslabeným vojskem bez boje kvapný

ústup k Mnichovu, kdežto Rakušané,, pešedše eku, po plenil i

velikou ást Bavor až k Reznu a piítali si plné vítzství

.

Pi tomto hanebném ústupu dostal se eský kontingent se

zbytky ostatního vojska až do Dachova poblíž Mnichova a zde

došlo z píiny nám neznámé v táboe vojenském k rvace mezi

etou Fridricha, purkrabího norimberského a jinými oddíly vo-

jenskými. Rvaka se pak promnila tém v polní bitvu, takže

si ješt po letech purkrabí poítal tehdejší škody na lidech a koních

na 1000 hiven. Do šarvátky byl zapleten i pan Vilém Zajíc a utrpl

šípem zranní, jemuž osmý den podlehl. To se stalo patrn nkdy
zaátkem íjna, a v téže chvíli, co se král Jan vracel vítzn z Lu-

žice, piváželi do ech neživé tlo hlavního pítele a dvrníka
jeho královské choti, aby bylo se ctí pohbeno v rodinném klá-

štee sv. Benigny u Nove Vsi na Zbirožsku.

Smrt ta zpsobila po vší zemi eské znaný dojem, nebo
odvedla pedasn z našich djin osobnost jist svéráznou a ne-

všední. Kroniká Petr, který kdysi byl napsal tolik špatného

o panu Vilémovi, dlouholetém škdci kláštera zbraslavského,

zmnil v posledních letech jeho života své mínní o nm znan
a jeho posmrtná vzpomínka na zabitého pána vyznla dosti slav-

nostn.

Vilém, od dtských let neúnavný v boj i, jevil se mu hrdinou,

jehož v eské vlasti prý nikdo nepedstihoval odvahou a veliko-

myslností a který se jménem zajíce spojoval srdce v pravd lví.

Pozdjší opisova kroniky doplnil karakteristiku tu ovšem ješt

pípiskem, že lev se zajeím jménem byl vskutku myší, hled

k své dravé lanosti po statcích vezdejších, a také tato poznámka

byla jist zasloužená, nebo žhavá touha po moci a bohatství,

která Viléma od mládí uinila metlou duchovních soused, ne-

opustila ho do posledního dechu a zpsobila, že býval druhdy

velmi nebezpeným klidu všeho království. Proto ml pan z Val-
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deka mnoho nepátel, ale ml také ctitele naprosto oddané, jejichž

žal nad jeho náhlým skonem jest trvale zvnn v dojemném

žalozpvu, pipojeném k nkterým rukopism veršované kroniky

eské a provanutém týmž duchem národního sebevdomí, jaký

proniká kroniku vbec.

Veršovec jména nám neznámého se v žalozpvu hrozí pedevším

toho , kolik urozených obtí v panstvu eském si prý vyžádala práv

poslední léta zmatk v zemi a žehrá na to, že zvlášt nerytískou

zbraní, šípem, zahynuli rychle za sebou velmožové tak znamenití

jako Jan z Vartemberka, enk, syn pana Jindicha z Lichtem-

burka, a Hynáek z Dube. K nimž se nyní druží i pan Vilém, nej-

dslednjší bojovník za oistu království od nmeckého panování,

„me zem eské, jenž tupil hlavy nmecké, na vše strany echv
brán". Práv proto prý asi Nmci, kterým „zavíral cestu" do

království, nemohouce ho do svých tenat dostati v jeho rodné

zemi, zlákali Viléma do Bavor a tam utratili, jen aby zase „v e-

chách mocni byli". echové nyní prý ovšem namnoze nevdí, co

v nm ztratili, a nkteí z nich, — to jest patrná narážka na Jin-

dicha z Lipé — radují se dokonce ze smrti té; než i oni záhy

„pijdou ktomu, že by jeho na novou pomoc rádi vykopali z rovu",

až jim Nmci budou znova „lstiv tenata vázati". Na konec se

však vzrušený autor utšuje aspo tím, že zatím dorostou i synové

Vilémovi a budou se statn držeti odkazu otcova, to jest boje proti

Nmcm.
Tak piodl vrný veršovec památku milovaného pána žhavým

leskem nejurputnjšího vlastenectví, vkládaje pi tom do duše

pán Vilémovy snad více svého vlastního cítní, než se srovnávalo

s pravdou, a promuje ctižádostivého velmože, který se dovedl,

když bylo teba, páteliti dobe i s nmeckými sousedy, v ne-

únavného ubíjee Šváb a zcela nesmilivého zástupce proti-

nmeckých hesel v souvkém panstvu eském.

V tom možná ponkud nadsazoval, jist však s panem Vilémem

zašla osobnost nad jiné výrazná, a to ve chvíli, kdy vc mla ne-

malý dosah pro další vývoj pomr v echách. Nebo pán z Val-

deka byl patrn jediný, kdo mohl tehdy úspšn eliti vzrstu

moci Jindicha z Lipé a snad zkížiti vrcholný úspch, který

ekal tohoto pána na poátku roku 1320 tím, že jeho rukám byla

konen svena, by i jen doasn, plná vláda nad královstvím

eským.
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Po návratu z lužického tažení prodléval král Jan sice í± do
sklonku roku v Cechách, ale krátká válená výprava za hranicezem jakoby byla probudila jeho dímající touhu po novém
rozletu na daleký západ. Již déle dvou let se trudil v království
a zkušenosti nezdaeného jarního turnaje i úplný rozvrat rodinný
zpsobený dvojí prudkou srážkou s manželkou, pesvdily jej
o tom, že v této zemi není prostedí vhodného k ukojení "jeho
žízn po skvlém život panovnickém, plném rytíské slávy
a svérázného lesku. Zstávala mu nezvratn cizí ta zem, plná
divných nástrah, kde jen pevná, obratná a neúnavná ruka pa-
novníka v pravd houževnatého dovedla dstojn smíiti po-
žadavky pravého postavení panovnického se vzrostlou mocí vel-
možné oligarchie a zachovati neztenenou jistinu moci, nashro-
máždné Pemyslovci. Jan ruky takové neml a pirozená touha
po unikání tžkému dílu tomu odjezdem do ciziny vítzila
u nho znova a znova, až se mu stala takka druhou piro-
zeností.

K výsledku tomu vedly ovšem, jak jsme již nahoe vidli
rozliné složky. Základem byla tkavá povaha panovníkova'
dobrodružný sklon neklidného ducha k vzrušující he o vysoké
sázky, který byl znanou mrou asi podílem po otci; nebo po
Jindichovi VII. král Jan sice nezddil obadné vážnosti a pev-
ného sebevdomí, které vší innosti císaov dodávalo významného
rázu, ale zddil jeho dvivou víru v šastnou hvzdu rodu
lucemburského a schopnost smlých výlet do íše velikolepých
sn. A schopnost tu zesilovaly v nm od mládí nadto roz-
liné zevní okolnosti. Hned na pechodu k vku jinošskému
z dtského Zasypala jej náhoda dary zcela neekanými; otec ze
závislého hrabte se stává králem a císaem ímským, Jan sám
si staví na hlavu korunu slavné a veliké íše a mže nadto právem
doufati, že povýšení to mu bude zárove stupnm k nejvyšší
moci v kesanstvu. Osud jej takto hýká v letech pro vývoj d-
ležitých pelaskav a ulehuje mu i tíhu nové dstojnosti spo-
lehlivým poruenstvím, v jehož závtí duše hochova nenabyla
pravé otužilosti pro náhlý obrat štstí. A takový obrat nasta],
jakmile smrt otcova a nezdar kandidatury roku 1314 strhly osm-
náctiletého mladíka s výše dotavadních nadjí a postavily jej

bez dostatené upevnnosti povahové, opedeného jen dobro-
družnými pedstavami o budoucí sláv, do dravého víru skutenosti
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v drsné zemi, na niž byl hl,dcl dotud jen jako na užitený pod-
klad k dalším úspchm.

^

Ml tedy zstati navždy jen králem eským a snad hy se byl
tím smíil, kdyby byl nalezl v Cechách pomry mén napiaté a silnou
ruku pomocnou; ale opora, které mu pi tom poskytovala man-
želka Eliška, pevnjší sice, ale pirozenou vášnivostí zneklidnná
nepostaovala patrn k šastnému pekonání nutného perodu
v dusí Janov. Nepostaovala tím spíše, že jednání mladého krále
zárove urovala dvojí okolnost, nepíznivá jeho splynutí s pr< -

stedím eským: jednak pomry íšské, zpsobené dvojkrálevím
které jeho zájem pemocn poutaly k vcem zahraniním a rušily
pocit dynastické bezpenosti, a pak ovšem i skutenost, že byl
jediný syn svého otce a proto také ddicem rodného hrabství
lucemburského. Ddictví to, jež se rozsahem a významem ne-
mohlo nikterak rovnati starému království eskému, nabylo
ve spojeni se sousedním Trevirskem, državou Balduinovou, práv
za dlouhého zápasení dvou král ímských v Porýnsku dležitosti
munoádné, žádající alespo obasné osobní pítomnosti královv
Pvab tamní pokroilejší vzdlanosti jevil se mladému panovní-
kovi tím svdnjším, ím svízelnjšími se stávaly pomry eské
vrtkavou vzdorností panstva, rozdmychovanou nadto vášnivou
prudkostí královny Elišky, nešastné bojovnice za panovnickou
tradici svého rodu.

Maje tak zrak upen k rodnému západu, kolísal se Jan
nešastn ve víru zmatku eských a nenalézal tu pevné pdy
k dstojnému postoji; stával se nástrojem hned té hned oné
strany a nedovedl sám kormidlo náležit uchopiti pevnou rukou.
Po vyrovnání domažlickém a setesení vlivu manželina uinil
sice, jak se zdá, pokus, aby si v zemi eské vytvoil ovzduší, utkvlým
touhám vyhovující, ale málo zkušená a dojmm okamžiku píliš
podléhající bytost jeho na to nikterak nestaila, jsouc spolu svá-
dna na scestí rádci, kteí si v pravd ani nepáli, aby pa-
novník v zemi zstal a zde pravé síly nabyl. Vdcm panstva
eského a zvlášt panu Jindichovi z Lipé nezdáli se patrn pra-
žádným neštstím, táhl-li krále tkavý sklon za hranice; vždy
jen tak bylo možné, aby se oni sami stali pravými hospodái v zemi
a ukojili dokonale svou touhu po moci.

Všechny tyto složky psobily tedy mocn k tomu, že se na
sklonku roku 1319 král Jan rozhodl, a zjevná poteba toho práv
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nekázala, opustiti zase echy a to patrn na dobu dosti dlouhou,

jen aby si mohl oddechnouti v rodném ovzduší porýnském, o nmž
pozdji kdysi pravil, že nad nj sladšího v svt není. Díve však

bylo ovšemteba opatiti náležit zástupnou vládu v Cechách, která

tentokráte již nemla zstati královn, odkázané na Mlník a d-
vry manželovy nepožívající. A tu se rozhodl Jan, že sví správu

zem panu Jindichovi z Lipé, který za nho vládl již v markrabství

moravském. Nyní ml také v echách vládnouti, dokud král se

nevrátí.

S jakými podmínkami se tak stalo, urit sice nevíme,

kroniká zbraslavský však vytýká výslovn, že pan Jindich byl

uinn „hejtmanem celého království i správcem" a pozdjší

ujednání Janovo s jeho panskými námstky v echách,1
) nasvd-

ují tomu, že již mezi panem Jindichem a králem byla tehdy

speetna smlouva asi podobná, jakou se stal roku 1316 arcibiskup

mohuský Petr správcem zem. Jakožto hejtman zemský zavázal

se totiž Jindich z Lipé, že bude králi vypláceti z dchod ko-

morních týdenní plat pevn stanovený a ostatn že bude jeho

jménem vládnouti tak, aby byl zachován obvyklý ád zem.

K pijímání dchod a k ochran zvláštních práv králových

byl mu, jak se zdá, zstaven po boku nkdejší hofmistr Janv
porýnský hrab Jindich z Weilnau (aspo se s ním setkáváme

v echách i po odjezdu Janov) ;
jinak však bylo zjevné, že

král dal vskutku stát eský takka v nájem pednímu velmoži,

když sám o Novém roce 1320 za veerního ticha odjíždl z Prahy2
^

s nevelikou družinou beze vší okázalosti a takka tajn.

Jindich z Lipé stanul tak u cíle svých snvi a mohl vskutku

s pýchou hledti na dílo obratného a neústupného úsilí životního

,

které jej provázelo tak pohnutými osudy na dráze k nejvyšší

moci. Dvacet let bylo tomu, co se tlail se mnohými jinými pány

na stkvlem dvoe Václava II., mladý ješt šlechtic, podnikavý

*) Význan o tom píše Petr Zbraslavský, na piklad k roku 1325

slovy ,,regnum uni capitaneo vel duobus a rege committitur et ad annos

pro determinata summa pecunie exponitur et populus, qui in regno est,

tributarius reputatur" ; nebo jinde praví týž kroniká,,gubernaculum regni

ei committit, qui plura sibi dare poterit aut promittit".

2
) Petr Zbraslavský (Fontes III 255) tvrdí sice, že odjel dne 28. pro-

since, zmýlil se však patrn o nkolik dní, nebo 29. prosince Jan vydává

v Praze ješt listinu (Reg. III No. 551), která ovšem zejm prozrazuje

blízkost jeho odjezdu.
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sice, ale valn zadlužený, opíraje se o píze mocného strýce

Hynka z Dube. Veliké boje posledních let Václavových za hrani-

cemi i na obranu zem proti Albrechtovi mu daly poprvé vynik-

nouti nad ostatní a pak již postupoval rychle ; nebo nikdo z diuhých

pán nedovedl užíti tak jako Imdich z Lipé rozvratu moci krá-

lovské, který nastal vymením domácí dynastie. V dob koru-

tanské jest již skuteným representantem vzrostlého sebevdomí
panstva eského, dychtiv na sebe strhujícího dchody komorní

a vládu v zemi, proti nmuž marn se postavilo bohaté mšanstvo
pražské odvážným nábhem, a jehož pemoc se slabý král na-

darmo snažil zdolati pomocí pivolanou z ciziny.

Jindich z Lipé zstal v tom i onom zápasu ví-

tzem a pispl pedevším k tomu, že nový rod lucem-

burský mohl dojíti vlády v echách. Úspch tento se mu
stal ovšem s poátku vítzstvím Pyrrhovým, nebo poru-

enská vláda Petra Mohuského dosáhla toho, že návrat

k zesílené moci panovnické v Cechách se zdál zajištn, a Jindich

z Lipé na místo odmny, v kterou doufal, poznal chlad bezmoc-

nosti a odstrení. Ale jen na nkolik let ; zmna pomr za hrani-

cemi umožnila, že se vzchopil znova a pohnutý boj pti let,

plný náhlých promn a srážek s cizími rádci královskými i s domá-
cími soupei, pivedl jej konen k úspchu nejvyššímu,.který byl

ovšem zárove spoleným úspchem šlechtické oligarchie eské 1
)

i národního sebevdomí, mocn se protivícího tomu, aby mu ' l

vládla moc královská, odená o cizince.

Jak mocn se pozmnil vbec v této pomrn krátké 1

1

jež byla jevištm vítzného posapu pán Jindichova, všecek ráz

1
j Ve sméru tom jest jist význaná vta listiny, kitiou kiáicc

ped svým odjezdem, dne 23. prosince 1319 král Jan udloval nkterá
práva brnnským; praví v ní, že tak iní ,,solempni tractatu super e©

cum íidelibus regni nostris baronibus habito, de consilio et consensu

eornndem ceterorumque nostrorum consiliariorum fidclium" (Cod. dipl.

Mor. VI. No. 155). Ve starších listinách potkáváme se nejednou s podobnými
obraty, ale zídka tak výraznými a pi podobné píležitosti. Pro pomr
pana Jindicha z Lipé k ostatnímpánm jest pak zvlášt význaná zmínka
v kronice Beneše z Veitmile, kde se vytýká, že Jindich ,,ultra alios ba-

rones regni Boemie et Morav ie nimium exereverat", a teprve prostopáš-

nost jeho syn zpsobila prý, že ,,facti šunt equales aliis vel minores".

Jsa zemským hejtmanem v echách podržel Jindich ostatn, jak se zdá,

zárove i zemské hejtmanství na Morav a zachoval je i v pozdjších

letech, kdy správa království pešla na jiné pány.
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státu eského uvnit ina venek! Roku 1300 jevil se dvr pražský nej-

významnjším stediskem moci ve stední Evrop, když Václav II.

v Hnzdn ozdobil své skrán druhou korunou královskou a jeho

soupe, Vladislav Lokýtek, prchal do ciziny jako neštastný psanec

ped jeho vítznou pesilou. Dvacet let potom, skoro v tutéž

ehvíli,co panovník eský opouštl takka úkradkem své království,

jehož nedovedl v pravd ovládnouti, pijímal týž Vladislav Lo-

kýtek na krakovském Wawelu v lednu 1 320 korunu polskou s vý-

slovným schválením papežovým a Jan Lucemburský nemohl

tomu eliti než planým zásadním ohrazením, vytýkajícím práva

eská na zem polské. Tu bylo zejmé, že nový rod v echách
vskutku nedovedl ani v zevní politice zdárn uhájiti velikéh

odkazu posledních Pemyslovc. V následujících letech pokusil

se král Jan ovsem nkolikráte a nikoli zcela beze zdaru zbraní

i jednámmdiplomatickým, aby ovládl aspo nkteré kraje polské

,

nejblíže sousedící se zemmi eskými, a jest známo, že jeho úsilí

vedlo konen k znamenitému rozšíení svazku zemí, podléhajících

korun eské. Avšak tyto podniky, vzniklé vtšinou z nahodilých

píležitostí a prchavých nálad, pi nichž boj býval druhdy spíše

cílem vlastním, než pouhým prostedkem k uritému úspchu

pevn sledovanému, nelze nikterak rovnat i k soustavné snaze

o vybudování státu eského v pední moc stedoevropskou, jaká

vyznaovala dílo Pemysla II. i Václava II. Obasné úspchy ne-

klidné ilosti Janovy mly ráz podstatn j iný , ale vstupovali bychom

vskutku na pudu další knihy djin eských, kdybychom chtli

také tuto vc náležit osvtliti a vylíiti podrobnosti panování

Janova po roce 1320; položili jsme rok ten práv proto za mezník

svých vývod, že djiny eské v dob následující nabývají rys

zcela odchylných od toho, co pedcházelo.

Souvkovci si ovšem neuvdomili ihned, že odjezd králv

z Cech roku 1320 jest vskutku závrem dležitého období a po-

átkem nové kapitoly v osudech království ; v náležitém však

•dstupu asovém se vc ta objevila zcela zejm. Vyvíjely se

djiny eské od té chvíle za podmínek zcela jiných, než v prvním

desítiletí vlády Janovy. Do roku 1 320 zápasil mladý král, podléhaje

pi tom ovšem rozliným vlivm, o ádnou moc panovnickou v zemi

kluboce rozvíené zmatky, jež pedcházely jeho vstupu na trn.

Ale pak upouští od zápasu toho takka úpln a spokojuje se

rozešením, které hovíc jeho osobním náklonnostem, piná-
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ivd plné vítzství panstvu eskému, s králem soupeícímu.
Stát eský zstal svému panovníkovi sice dležitým zdrojem d-
chod a mocnou oporou pi množení držav rodí 'vých v neklidném
shonu za -lávou rytískou, ale v echách býval Jan již zídka
hostem . vidla jen na krátké, až mnozí souvekovci vili,
že se opravdu bojí déle tam pobývati. Jeho osobnost a h<

životní nesplývá niktei jinami našimi, a moc
královská se stává zemím eským doasn vbec silou, která

há do osudu jejich jen jaksi zvení, podobné jako moc pa-

nebo císaská.

Byl to zjev podivný a zcela mimoádný. Stedovk znal -

osobní unie, pi nichž ten onen kraj vídal jen obas svého vládce

a byl spravován jeho námstky. Avšak dalo se tak zpravidla jen

zemím podružným, spojeným s mocnjšími; zde se pán koruny
z nejslavnjších v kesanstvu toulal svtem, dávaje království

5vé v nájem tomu, kdo více nabídl, a nedbaje valn toho, že po-

stupem tím ohrožuje nemálo i práva svých dédic. Stalo se pak, že

nejenon, nýbrž ijeho cho, královna Eliška, ponížená a zastrašená,

o pustila na dlouhá léta i s détii . Cechy, zlomena jsouc hckvir
vdomím úplné prohry životní a hledajíc útchy v smutném po-

božnústkáství. Ve chvíli té se nkdejší monarchie Pemyslovc
opravdu jevila takka panstvím nkolika velmožných r< d

chtických.

Pánové ti se již nebouili proti svému králi ani se ne-

smlouvali s jeho zahraniními nepáteli o nové zmn na trnu
eském. Tšili se z rytíského vhlasu Janova a dovedli po jeho

boku i umírat i; ale pedpokladem dobrého pomru toho byl králv
ustaviný pobyt v cizin. Ten umožoval panstvu, že mohlo

znenáhla zástavou i uchvácením vystebávati tém všecek ádný
podklad moci panovnické v echách, pozemštiti dokonale vt-
šinu nkdejších úad dvorských a odbývati krále,

vlastn vyhoštného, obasnou berní nebo jinou pomocí, která

se jevila takka odstupným za skutené právo na vládu.

Tato divná doba dvacátých a ticátých let 14. vku joví se oku
djepiscovu ovšem jen doasnou mezihrou, po níž následovalo

nové období rozmachu monarchického zásluhou geniálního vnuka

Václava II., skuteného ddice dmyslného ducha ddova. Ale

mezihra ta zanechala v ústavních i spoleenských djinách zem
eské pece nejeden rys trvalý a zaslouží -i jist velmi podrobné
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úvahy historické zejména proto, že by bylo vru nespravedlivo

posuzovati léta hejtmanstké vlády pana Jindicha z Lipé a jeho

.nástupc jen jako neladné plýtvání cenným odkazem doby

'minulé, jakým se ovšem jevila mnišskému kronikái, ohlížejí-

címu se s žalem po veliké dob pemyslovské, nebo zraku císae

Karla IV., pracn usilujícího o obnovu práv panovnických v e-
chách. Nebo nestranný pozorovatel postehuje v ní vedle zjev-

ných stop rozvratu zejm také podstatné síly tvoivé. Již

sama skutenost, že král mohl poínaje od roku 1320 po dlouhá

léta panstvu vbec svovati takka úpln správu království, aniž

pi tom pohynul všecek ústroj zemský, byla zajisté velmi vý-

znaná. Nebylo to sice nikterak panování vzorné, zeslabilo po

mnohé stránce úinnost moci korunní a doléhalo tžce zejména

na stavy mocí tou díve peliv ochraované, na duchovenstvo

i na msta, ale byla to pece jakási zkouška dosplosti, která

nemohla zstati bez vážného vlivu na další vývoj stavovského

zízení v echách a stala se podkladem trvalých nárok na

kladnou spoluvládu panstva v život veejném. Než opravdové

hodnocení a vylíení vcí tch leží, jak jsme již byli vytkli, zcela

mimo rámec naší práce, která jest vskutku jen jakýsi úvod do

djin našich v století trnáctém, vku, z nhož vyrostlo hu-

sitství a který dotud pece známe tak málo.
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uzavení smlouvy vídeské 270
; její úastníci 271 ; boje na Morav i v Ce-

chách 272 ; Vilém z Valdeka opustí krále ; schze zvíkovská 273 ; stí-

snné postavení Janovo 274; nadje Habsburk a Jindicha Korutan-

ského 275; schzka Janova s Ludvíkem v Chebu 276; vyvrcholení krise

277; prostednictví Ludvíkovo 278; rokování v Domažlicích 279; smír

panstva s králem 280 ; zmna v nejvyšších úadech 281 ; zatení kanclée

Jindicha 282 ; návrat Janv do Prahy 283 ; úprava sporných otázek 284 ;

Opavsko dáno v léno Mikulášovi II. 285; uherský satek sestry Janovy

287; druhorozený syn králv; spor o jeho jméno 288.

Píiny sporu Janova s královnou 289 ; odjezd Elišin na Loket 290 ;

její pokoení 291 ; strach králv ped spiknutím 292; vzrostlý vliv Jin-
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odboj proti králi 298; Eliška v Praze a králv útok na msto 299; jed-

nání o smír; potvrzení práv Sobslavových 300; král zruší smlouvu;
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zklamané nadje patriciátu 302; Vilém z Valdeka odjíždí do Nmec 303;

smrt Waldemara Braniborského a spory o jeho pozstalost 304 ; Jan
se hlásí o Lužici 305; smlouva s Jindichem Javorským 306; hold kraje

budyšínského 307; výprava do Lužice 308; její ástený nezdar 309;

smrt Viléma z Valdeka a žalozpv na jeho poest 310 ; nechu krále Jana
k trvalému pobytu v echách 312; její píiny 313; Jindich z Lipé

zemským hejtmanem v zemích eských 314 ; význam vci té pro vývoj

stavovských ád 315; zmnné postavení koruny eské v zahraniní

politice 316; nové období djin eských 317.
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